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EXTRATO DA ATA DA 421ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
1. LOCAL: Rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR. 2. DATA: 28.06.2019 - 08h30. 3. ASSUNTOS
TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
I.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento de renúncia apresentada pelos Srs. Adrian Lima da Hora
(suplente) e Nilso Romeu Sguarezi (titular) aos cargos de Conselheiros Fiscais e registrou que o Sr.
Otamir Cesar Martins irá substituir o Sr. Nilso Romeu Sguarezi no cumprimento do mandato, até a
realização de próxima Assembleia Geral de Acionistas.

II.

O Conselho Fiscal recebeu informações e debateu o assunto relacionado ao acompanhamento das
deficiências apontadas pela Auditoria Independente - Deloitte e solicitou que a área de controles
internos mantenha o Colegiado informado sobre o andamento das soluções por meio de reportes
trimestrais e deliberou que os reportes sejam efetuados nas reuniões prévias para análise das
Informações Trimestrais e Demonstrações Financeiras.

III. O Conselho Fiscal recebeu informações e debateu o tema relacionado à UEG Araucária Ltda. - UEGA,
solicitou que este Conselho seja informado sobre as providências que venham a ser adotadas e que,
para reunião próxima, seja realizada apresentação detalhada sobre o caso em questão.
IV. O Conselho Fiscal solicitou que a apresentação de informações sobre potencial alienação da
participação societária que a Companhia possui na Copel Telecomunicações S.A., prevista para esta
reunião, seja apresentada em reunião próxima.
V. O Conselho fiscal recebeu atualização do cenário financeiro e da execução orçamentária da
Companhia e solicitou: a) que as atualizações sobre o cenário financeiro da Companhia sejam
apresentadas trimestralmente, por ocasião da apreciação das Demonstrações Financeiras
Intermediárias, e que informações mensais sobre o tema sejam enviadas para publicação, em meio
eletrônico, para leitura e análise dos Conselheiros; e b) que nas reuniões trimestrais acima citadas,
sejam apresentadas além das ITRs, informações sobre controles internos e riscos.
VI. O Conselho Fiscal recebeu informações sobre o Formulário de Referência da Companhia, de 2019, e
solicitou relato sobre o processo de alinhamento do Formulário de Referência com a Carta de
Controles Internos da auditoria independente, Deloitte, e sobre o relato no Formulário de Referência
das medidas que foram adotadas pela Administração para tratar dos apontamentos da auditoria
independente com relação aos controles internos.
VII. O Conselho Fiscal recebeu informações sobre a gestão de ativos da Copel Geração e Transmissão
S.A.
VIII. O Conselho Fiscal debateu temas relacionados à realização das reuniões do Colegiado e registrou
providências, dentre elas, que a pauta das próximas reuniões será discutida e definida ao final de
cada reunião ordinária.
5. ASSINATURAS: DEMETRIUS NICHELE MACEI; HARRY FRANÇÓIA JÚNIOR; LETÍCIA PEDERCINI
ISSA MAIA; OTAMIR CESAR MARTINS e ROBERTO LAMB.
O texto integral da ata da 421ª Reunião do Conselho Fiscal da Copel foi lavrado no livro próprio nº 8.

DEMETRIUS NICHELE MACEI
Presidente

