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ATA DA 177ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 14.08.2018

No dia quatorze de agosto de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, na Rua
Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Comitê de
Auditoria Estatutário - CAE 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. Iniciando os trabalhos,
cumprimentou a todos, informou a ausência justificada da Conselheira Leila Abraham
Loria e a participação, por videoconferência, da Conselheira Olga Stankevicius Colpo e
do Sr. Kieran John McManus, da PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. - PwC,
profissional destacado para prestar consultoria aos membros do CAE, e apresentou o
assunto constante na convocação desta reunião: 1. Revisão das Demonstrações
Financeiras Intermediárias - 2º trimestre 2018. -------------------------------------------------------------------1. REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 2º
TRIMESTRE 2018 - 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 deste Colegiado, ocasião
em que os dados foram analisados ainda de forma preliminar, e relatou os pontos de
destaque, em especial nas notas explicativas que foram aprimoradas, inclusive por
orientação deste Comitê de Auditoria Estatutário. Em seguida, o Sr. João Paulo S.
Passos, representante da auditoria independente, Deloitte, que participou por
audioconferência desta reunião, 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, os
ajustes identificados na revisão trimestral de 30.06.2018 e os assuntos relacionados à
independência. Na sequência, expôs também dados adicionais ao Comitê de Auditoria
Estatutário, destacando as principais políticas e práticas contábeis e tratamentos
contábeis, outros assuntos relacionados à auditoria, os Riscos Significativos
(Planejamento e Conclusão) e temas relacionados aos controles internos. O Comitê de
Auditoria Estatutário, após: a) receber e analisar as versões finais 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 07.08.2018, 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
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elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com
as normas expedidas pela CVM; e d) receber o posicionamento favorável da Diretoria
Executiva da Copel, manifestado em sua 2316ª Reunião, de 13.08.2018; registrou, por
unanimidade, que seus Membros 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. --------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----------------------------------
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