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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito, às dezessete horas, 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. Considerando a ausência
justificada do Sr. Mauricio Schulman, Presidente deste Colegiado, o Sr. Rogério Perna, com
a anuência dos presentes, passou a conduzir a reunião. Dando início aos trabalhos,
cumprimentou a todos e convidou a mim, Amilton Paulo de Oliveira, 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, dos Conselheiros Mauro Ricardo Machado
Costa e Olga Stankevicius Colpo, e a ausência justificada da Conselheira Leila Abraham Loria.
Em seguida, o Sr. Rogério apresentou os assuntos constantes na convocação desta reunião,
sendo que, após ajustes, a pauta do dia passou a ser a seguinte: 1. Participação da Copel no
Leilão de Geração 03/2018 - Aneel, com o projeto da PCH Bela Vista, condicionada à
aquisição do Projeto da PCH Bela Vista e da UHE Salto Grande. 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 - Participação da Copel
no Leilão de Geração 03/2018 - Aneel, com o projeto da PCH Bela Vista, condicionada à
aquisição do Projeto da PCH Bela Vista e da UHE Salto Grande, o Sr. José Marques Filho,
Diretor de Desenvolvimento de Negócios, 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, 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. Apresentou também as informações sobre os
projetos em que 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, aguardando licença de instalação) e Usina
Hidrelétrica - UHE Salto Grande (cujo projeto básico, previsto para ter 47 MW de potência
instalada, já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e está em fase de
licenciamento ambiental). Informou que, em alinhamento ao deliberado na 175ª Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração da Copel (Holding), de 14.08.2018, a PCH Bela
Vista foi inscrita no Leilão nº 03/2018 - Aneel, e o aporte da garantia necessária foi efetuado
junto à Aneel e 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, o material de apoio e os pareceres
técnicos apresentados, e considerando recomendação favorável da Diretoria Executiva da
Companhia, emitida em sua 2318ª Reunião de Diretoria, realizada nesta data, o Conselho de
Administração deliberou, por unanimidade, aprovar: a) a participação da Copel GeT no Leilão
Aneel nº 03/2018 - “A-6”, com uma Taxa Interna de Retorno (TIR Real) mínima conforme
apresentado no sumário executivo elaborado sobre o assunto para o projeto da PCH Bela
Vista, por meio do Consórcio Bela Vista Geração, formado pela Copel GeT, com participação
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de 99,9%, e pela Foz do Chopim Energética Ltda., com participação de 0,1%; e b) a
constituição da Sociedade de Propósito Específico prevista para implantação e gestão do
empreendimento, bem como a respectiva aquisição da totalidade da participação da Silea
Participações Ltda. nos ativos PCH Bela Vista e UHE Salto Grande nos termos descritos no
sumário executivo, no caso de êxito no leilão. Cumprida a ordem do dia, o Sr. Jonel Nazareno
Iurk, na condição de Diretor Presidente da Copel, solicitou a palavra e comunicou que a
Companhia, em 28.08.2018, recebeu do presidente da República, Excelentíssmo Sr. Michel
Temer, o Prêmio Viva Voluntário 2018, reconhecimento do governo federal às ações de
entidades e cidadãos em prol do voluntariado em todo o Brasil. Destacou que o projeto
premiado faz parte das ações de voluntariado da Companhia, desenvolvido por meio do
programa corporativo EletriCidadania e é uma resposta à efetividade do trabalho dos
empregados da Copel em prol da sustentabilidade, uma vez que está alinhado aos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas - ONU. Os
Conselheiros agradeceram as informações sobre o assunto apresentado pelo Diretor
Presidente da Copel e consignaram em ata os parabéns deste Colegiado a essa iniciativa da
Companhia, e, principalmente, aos mais de 400 empregados voluntários que participam
ativamente desse programa. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. ----------------------------------------------------------------------

JONEL NAZARENO IURK
Secretário Executivo

ADRIANA ANGELA ANTONIOLLI

MARCO ANTÔNIO BARBOSA CÂNDIDO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

OLGA STANKEVICIUS COLPO

ROGÉRIO PERNA

SERGIO ABU JAMRA MISAEL

AMILTON PAULO DE OLIVEIRA
Secretário

