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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 OCTOGÉSIMA NONA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia seis de novembro de dois mil e dezenove, às dezesseis 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. Na sequência, o Sr. Presidente 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. Registrou a
participação das Conselheiras Leila Abraham Loria e Olga Stankevicius Colpo por
videoconferência e informou que o único assunto da pauta foi apreciado de forma simultânea
com o Comitê de Auditoria Estatutário. A seguir, apresentou o assunto constante na
convocação desta reunião: 1. Revisão preliminar das Demonstrações Financeiras
Intermediárias - 3º Trimestre/2019 da Copel (Holding) O Sr. Adriano Fedalto,
Superintendente Contábil, apresentou informações sobre as Demonstrações Financeiras
Intermediárias preliminares relativas ao 3º trimestre de 2019 da Copel (Holding), incluindo os
destaques do período, dentre eles: i. o montante da marcação a mercado dos contratos de
comercialização; ii. reversão de impairment; iii. crédito PIS/Cofins sobre faturamento do ICMS
referente a ação judicial da Compagas; e iv. valores referentes a perdas estimadas e baixas
relativas ao ativo imobilizado e estoques da Copel Telecomunicações S.A. Especificamente
sobre o tema ativo imobilizado e estoque da Copel Telecomunicações S.A. - Copel Telecom,
ressaltou que as tratativas contábeis aplicadas decorrem do processo de revisão das
estimativas da Administração, observada a mudança ocorrida no ambiente e no modelo de
negócio e seus reflexos quanto à capacidade do ativo imobilizado de gerar benefício
econômico futuro. O Sr. Adriano informou, ainda, que está mantido o cronograma de entrega
dos pareceres externos independentes contratados de especialista em contabilidade sobre a
gestão de ativos da Copel Telecom, um para a Subsidiária e um para a Copel (Holding), para o
dia 11.11.2019. Na sequência, o Sr. Adriano apresentou o comportamento de mercado da
Copel Distribuição S.A., dados sobre o Preço de Liquidação das Diferenças - PLD e sobre o
risco hidrológico (GSF), números relacionados ao quadro de pessoal e indicadores
consolidados. A seguir, apresentou as Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE
consolidadas e os efeitos não recorrentes, analisou os destaques e as principais variações
ocorridas nas contas patrimoniais, com saldos de dezembro de 2018 em relação a setembro de
2019, e nas contas de resultados de setembro de 2018 em relação a setembro de 2019,
detalhando também as demonstrações dos resultados, lembrando que os números
apresentados englobam as Subsidiárias Integrais da Companhia, suas Controladas e
Coligadas. Registrou que as informações trimestrais estão em fase final de revisão por parte da
auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Em seguida, o Sr.
Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte, registrou suas considerações sobre as
Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre de 2019, com ênfase para os eventos já
destacados pelo Sr. Adriano, e registrou que as informações trimestrais estão em fase final de
revisão e que o parecer da auditoria independente será apresentado em 12.11.2019, sem
ressalvas. Os Conselheiros de Administração receberam e debateram informações
preliminares sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º
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trimestre de 2019 da Copel (Holding) e registraram que a versão definitiva será apreciada
e deliberada até 12.11.2019 por este Colegiado. Adicionalmente, solicitaram
encaminhamento a este Colegiado: a) dos pareceres de especialista em contabilidade
sobre a gestão do ativo imobilizado da Copel Telecom; b) do texto a ser registrado nas
notas explicativas das Demonstrações Financeiras da Copel (Holding) relativamente ao
tema; e c) as Taxas Internas de Retorno - TIRs atualizadas dos projetos que entraram em
operação. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -------------------------------------------------------------------------------------
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