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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia quatorze de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na sede da
Companhia, na Rua Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os
membros do Conselho de Administração - CAD que ao final assinam. O Sr. Presidente,
Mauricio Schulman, cumprimentou a todos e convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para
secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à
Junta Comercial do Paraná. Foi registrada a participação, por videoconferência, da
Conselheira Olga Stankevicius Colpo e as ausências justificadas dos Conselheiros Mauro
Ricardo Machado Costa e Leila Abraham Loria. Registrou-se, também, a presença dos
Conselheiros Fiscais da Companhia, na apreciação do tema constante no item 1 da
pauta, Sra. Letícia Pedercini Issa Maia, e Srs. David Antonio Baggio Batista,
Clemenceau Merheb Calixto, Roberto Lamb (por audioconferência) e George Hermann
Rodolfo Tormin (por videoconferência), em conformidade com a Lei das Sas.
Registrada, ainda, a presença do Sr. João Paulo Passos, representante da auditoria
independente, Deloitte (por audioconferência). Em seguida, o Sr. Presidente apresentou os
assuntos constantes na convocação desta reunião, os quais, após ajustes na pauta,
passaram a ser os seguintes: 1. Revisão das Demonstrações Financeiras
Intermediárias - 2º trimestre 2018; 2. Revisão do Plano de Negócios da Copel
Telecomunicações S.A.; 3. Revisão dos Planos de Negócios de Cutia e Bento Miguel;
4. Participação no Leilão de Geração 03/2018 - Aneel, com projetos de geração
hidráulica; e 5. Participação da Copel no Leilão de Geração 03/2018 - Aneel com
projetos de geração hidráulica. Os demais assuntos previstos na convocação da
presente reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em momento oportuno para
deliberação deste Colegiado. Sobre o item 1 - Revisão das Demonstrações Financeiras
Intermediárias - 2º trimestre 2018, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Adriano
Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, que fez breve
introdução sobre o tema e passou a palavra ao Sr. Adriano Fedalto, Superintendente da
Coordenação de Contabilidade, o qual informou que não houve alterações significativas
nas Demonstrações Financeiras Intermediárias - ITRs relativas ao 2º Trimestre de 2018
desde a última reunião do CAD, ocasião em que os dados foram analisados por este
Colegiado ainda de forma preliminar, e relatou os pontos de destaque, em especial nas
notas explicativas que foram aprimoradas, inclusive por orientação deste Colegiado. Em
seguida, o Sr. João Paulo S. Passos, representante da auditoria independente, Deloitte,
que participou por audioconferência, procedeu à apresentação daquela Auditoria sobre as
ITRs da Companhia, destacando o status da revisão trimestral de 30.06.2018, o alcance
dos trabalhos de revisão trimestral, a responsabilidade da Administração, as práticas
contábeis, políticas contábeis e divulgações, os principais assuntos discutidos com a
Administração, os ajustes identificados na revisão trimestral de 30.06.2018 e os assuntos
relacionados à independência da Deloitte. Na sequência, foi cedida a palavra aos Membros
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do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. O Sr. Rogério Perna informou que os Membros
do CAE, após analisarem o assunto, em sua 177ª Reunião, realizada nesta data,
registraram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não
estivessem refletidos nas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º
trimestre de 2018, e registraram que as mesmas estavam em condições de ser
encaminhadas à deliberação deste Conselho de Administração para aprovação. O
Conselho de Administração, após: a) receber e analisar a versão final das Demonstrações
Financeiras Intermediárias relativas ao 2º Trimestre de 2018; b) receber as informações do
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Adriano Rudek de Moura, sobre
os ajustes realizados após a apreciação preliminar realizada em reunião deste Colegiado,
em 08.08.2018, e a afirmação de que tais ajustes não alteraram o resultado nem o Ebitda
apurado no período; c) apreciar o Relatório de Revisão da Auditoria Independente, Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes, emitido sem ressalvas, no qual afirmam que
não têm conhecimento de nenhum fato que os leve a acreditar que as informações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas Informações
Trimestrais - 2º Trimestre de 2018 da Copel, não tenham sido elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma
internacional IAS 34 aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM; d) receber o
posicionamento favorável da Diretoria Executiva da Copel, manifestado em sua 2316ª
Reunião, de 13.08.2018; e e) receber o posicionamento favorável do Comitê de Auditoria
Estatutário, proferido em reunião realizada nesta data, conforme registros contidos na Ata
da 177ª Reunião, de que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não
esteja refletido nas referidas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º
trimestre de 2018 e que as mesmas estão em condições de ser encaminhadas à
deliberação do Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações
Financeiras Intermediárias relativas ao 2º trimestre de 2018, devendo as mesmas ser
encaminhadas ao Conselho Fiscal para manifestação e, posteriormente, à Comissão de
Valores Mobiliários - CVM para arquivamento nos termos das normativas vigentes. Em
seguida, sobre o item 2 - Revisão do Plano de Negócios da Copel Telecomunicações
S.A., o Sr. Adir Hannouche, Diretor Presidente da Copel Telecomunicações S.A. - Copel
Telecom, apresentou o Plano de Negócios revisado daquela Subsidiária, elaborado em
função de restrições orçamentárias que determinaram a redução da capacidade de vendas
e do hiato temporal que ocasionou a perda da capacidade de ativação e visando
adequação à realidade do mercado e à capacidade de investimento da Companhia. Após
análisar o assunto, apreciar os pareceres financeiro e técnico apresentados e considerar
recomendação favorável da Diretoria Executiva da Copel (Holding), emitida em sua 2315ª
Reunião de Diretoria, de 09.08.2018, o Conselho de Administração aprovou, por
unanimidade, a revisão do Plano de Negócio da Copel Telecomunicações S.A. para 2018,
contemplando redução de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) no Orçamento
Anual de Investimento - OAI e de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Pessoal,
Material e Serviços de Terceiros - PMSO. Foi registrado pelo Diretor de Finanças e de
Relações com Investidores, Sr. Adriano Rudek de Moura, que, de acordo com o
documento interno, Circular nº 102/2017, que trata da previsão orçamentária de 2018 e
estabelece limites para emissão de compromissos que gerem desembolsos em exercícios
futuros, será necessária a aprovação de empenho para investimentos em 2019, sem
impacto de caixa em 2018, dentro dos limites estabelecidos na mencionada Circular,
considerando a existência de um Plano de Negócios que já contempla redução de Capex
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de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para 2019, e com o objetivo de evitar a
descontinuidade das contratações e ativações, afetando, assim, a geração de caixa. A
Conselheira Olga Stankevicius Colpo, por motivos particulares, ausentou-se da reunião
neste momento. Na sequência, sobre o item 3 - Revisão dos Planos de Negócios de
Cutia e Bento Miguel, o Sr. Sergio Luiz Lamy, Diretor Presidente da Copel Geração e
Transmissão S.A. - Copel GeT, em conjunto com o Sr. Fernando Giacomini Machado,
Superintendente da Coordenação de Estratégias de Negócio, da Diretoria de
Desenvolvimento de Negócios da Copel (Holding), apresentou os Planos de Negócio
atualizados dos Complexos Eólicos Cutia e Bento Miguel, empreendimentos que estão em
fase final de implantação e que tiveram diversas premissas de seus respectivos planos de
negócios originais alterados ao longo do período de obras. Após análisar o assunto,
apreciar os pareceres apresentados, financeiro, técnico e de conformidade, e considerar
recomendação favorável da Diretoria Executiva da Copel (Holding), emitida em sua 2315ª
Reunião de Diretoria, de 09.08.2018, o Conselho de Administração deliberou, por
unanimidade dos presentes, aprovar os Planos de Negócio das Sociedades de Propósito
Específico - SPEs pertencentes aos Complexos Eólicos Cutia e Bento Miguel. Em
continuidade, sobre o item 4 - Participação no Leilão de Geração 03/2018 - Aneel, com
projetos de geração hidráulica, o Sr. José Marques Filho, Diretor de Desenvolvimento de
Negócios da Copel (Holding), acompanhado de sua equipe, apresentou proposta de
participação da Copel no Leilão Aneel nº 03/2018, a ser promovido pela Agência Nacional
de Energia Elétrica - Aneel, com os projetos nos quais a Copel Geração e Transmissão
S.A. - Copel GeT detém 35,77% de participação em parceria com a Foz do Chopim
Energética Ltda., quais sejam: Pequena Central Hidrelétrica - PCH Bela Vista (prevista
para ter uma potência instalada de 29 MW, projeto que já possui outorga de autorização e
no momento aguarda licença de instalação) e Usina Hidrelétrica - UHE Salto Grande (cujo
projeto básico, que prevê 47 MW de potência instalada, já foi aprovado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel e está em fase de licenciamento ambiental).
Apresentou o projeto da PCH Foz do Santana, ativo 100% pertencente à Silea
Participações Ltda. - Silea, previsto para ter 25 MW de potência instalada. Após analisar o
assunto, apreciar os pareceres apresentados, jurídico, financeiro, de análise de riscos,
regulatório e de compliance, e considerar a recomendação favorável da Diretoria Executiva
da Copel (Holding), emitida em sua 2315ª Reunião de Diretoria, de 09.08.2018, o Conselho
de Administração deliberou aprovar, por unanimidade dos presentes, a continuidade dos
estudos e a inscrição da Copel no Leilão nº 03/2018 - Aneel com projetos de geração
hidráulica, bem como os aportes das garantias necessárias junto à Aneel, devendo o
assunto ser novamente apresentado a este Conselho para fins de avaliação e deliberação
sobre as condições para participação no referido Leilão. Posteriormente, sobre o item 5 Participação da Copel no Leilão de Geração 03/2018 - Aneel com projetos de geração
hidráulica, o Sr. José Marques Filho, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Copel
(Holding), acompanhado de sua equipe, apresentou proposta de participação da Copel no
Leilão Aneel nº 03/2018, a ser promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel, com os projetos eólicos Alto do Oriente e Jandaíra, o qual se destina à contratação
de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, com
início de suprimento em 1º.01.2024, e cuja realização está prevista para 31.08.2018.
Informou que o empreendimento está aderente ao planejamento estratégico da
Companhia, atendendo as diretrizes estratégicas do negócio Geração, e apresentou os
relatórios da Diretoria de Governança, Risco e Compliance e da Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores. Após analisar o assunto, apreciar os pareceres apresentados,
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financeiro e de análise de riscos, e considerar a recomendação favorável da Diretoria
Executiva, emitida em sua 2314ª Reunião de Diretoria, de 03.08.2018, o Conselho de
Administração deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a continuidade dos
estudos e a inscrição da Copel no Leilão nº 03/2018 - Aneel com projetos de geração
eólica, bem como os aportes das garantias necessárias junto à Aneel, devendo o assunto
ser novamente apresentado a este Conselho para fins de avaliação e deliberação sobre as
condições para participação no referido Leilão. Não havendo mais assuntos a tratar, a
reunião foi encerrada. --------------------------------------------------------------------------------------------
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