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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 406ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COPEL, REALIZADA EM 14.08.2018.
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, na sede da Companhia
Paranaense de Energia - Copel, na Rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR, reuniramse os membros do Conselho Fiscal - CF da Companhia que ao final assinam, após revisão
preliminar das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º Trimestre/2018,
em sua 405ª Reunião, de 07.08.2018, e após conhecerem as deliberações da reunião do
Conselho de Administração, realizada nesta data, conforme determina o §3°do art. 163 da
Lei nº 6.404/1976. Considerando a participação por audioconferência do Sr. Presidente,
Roberto Lamb, a condução dos trabalhos ficou sob responsabilidade do Sr. Clemenceau
Merheb Calixto, que apresentou o assunto constante na convocação desta reunião: 1.
Revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º
trimestre/2018. Sobre o único item da pauta, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores - DFI, 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 Conselho Fiscal, 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. Os Srs. Conselheiros Fiscais, em consonância à manifestação:
a) da Diretoria, em sua 2316ª Reunião, realizada em 13.08.2018; b) do Comitê de Auditoria
Estatutário, em sua 177ª Reunião, realizada 14.08.2018; c) do Conselho de Administração,
em sua 175ª Reunião Extraordinária, realizada em 14.08.2018; e d) da Auditoria
Independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, emitiram o Parecer a
seguir transcrito, destinado aos Srs. Acionistas da Companhia: PARECER DO
CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS
REFERENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 - Os membros do
Conselho Fiscal da Companhia Paranaense de Energia - Copel, abaixo assinados, dentro
de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, procederam ao exame das
Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2018, aprovadas
pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data. As
minutas foram recebidas e analisadas individualmente pelos conselheiros antecipadamente
à reunião e discutidas previamente com a Administração e com a auditoria independente.
Com base nos trabalhos desenvolvidos ao longo do trimestre, nas análises efetuadas, no
acompanhamento das discussões sobre os controles internos e nos esclarecimentos
prestados pela Administração e a auditoria independente, e, considerando ainda o
Relatório de Revisão Limitada dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, emitido sem ressalvas, os Conselheiros Fiscais registram que
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não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não estejam refletidos nas
Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho
de 2018, e opinam que as referidas demonstrações podem ser divulgadas. Curitiba, 14 de
agosto de 2018. (a) ROBERTO LAMB - Presidente; CLEMENCEAU MERHEB CALIXTO;
DAVID ANTONIO BAGGIO BATISTA; GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN; LETÍCIA
PEDERCINI ISSA MAIA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. ----------------
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