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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos três dias de maio de dois mil e treze, na sede da Companhia, Rua Coronel Dulcídio n°
•
800 - 10° andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de Adminj~!~'¥íão::::(CAD) que ao final assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. Mauricio Schulman, Presidente.do •••••
CAD, cumprimentou a todos, parabenizou os Conselheiros reeleitos na 58" AS~LJ19feia•• '.'
Geral Ordinária de Acionistas, de 25.04.2013, para o mandato 2013-2015. A seguir,
apresentou as boas vindas ao novo Conselheiro Sr. Natalino das Neves, representante dos
empregados e registrou, em nome do Conselho de Administração, sinceros votos de louvor
e agradecimentos pelo engajamento, dedicação e relevantes serviços prestados pelos Srs.
Conselheiros Fabiano Braga Côrtes e Pedro Luiz Cerize no exercício de seu mandato junto
a este Conselho. Registrou, ainda, a importância da participação do Cons. Fabiano no
Comitê de Auditoria, que foi enfatizada pelo Sr. Cons. Carlos Homero Giacomini. Em
seguida, justificou a ausência, nesta reunião, dos Srs. Conselheiros Paulo Procopiak de
Aguiar, Mauricio Borges Lemos e Marco Aurélio Rogeri Armelin, estes últimos recém eleitos
na última Assembleia. Dando continuidade, o Sr. Presidente agradeceu as presenças dos
Srs. Lindolfo Zimmer, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do Conselho de
Administração, do Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças, Relações com
Investidores e de Controle de Participações, do Sr. Henrique José Temes Neto, Diretor de
Novas Energias, e do Sr. Julio Jacob Junior, Diretor Jurídico. Informou que a reunião havia
sido convocada para que o Colegiado tratasse dos seguintes assuntos da ordem do dia: 1.
Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, em virtude de encerramento do
mandato; 2. Adesão da Copel ao projeto de criação do Centro Internacional de
Energias Renováveis - CIER - Biogás; 3. Redução do Capital Social da UEG Araucária
Lida. - UEGA; e 4. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia. Na sequência,
relativamente ao item 1 da pauta - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria, em
virtude de encerramento do mandato, o Sr. Presidente informou, inicialmente, que o

Comitê de Auditoria é um órgão independente e está subordinado diretamente ao Conselho
de Administração da Copel - CAD, sendo composto por três conselheiros, com mandato .de
dois anos, pOdendo ser reeleitos. De acordo com seu regimento interno, os membros do
Comitê de Auditoria - CAU são eleitos pelo Conselho de Administração, entre os seus pares,
e podem por ele ser substituídos, e deverão também atender aos requisitos de
independência nos termos da Lei Sarbanes-Oxley e do Regimento Interno do CAU. Tendo
em vista o encerramento do mandato atual do Comitê de Auditoria em abri1/2013,fazia-se
necessária nova eleição para compor aquele Colegiado. Após apresentação da nova
composição do Conselho de Administração para o mandato 2013-2015, e análise dos
requisitos necessários, os Srs. Conselheiros de Administração reelegeram, para o mandato
2013-2015, como presidente, o Cons. Carlos Homero Giacomini, e, corno especialista
financeiro, o Cons. José Richa Filho, e elegeram, como membro, o Cons. Paulo Procopiak
de Aguiar, em substituição ao Cons. Fabiano Braga Côrtes. Na sequência, para
apresentação do item 2 da pauta - Adesão da Copel ao projeto de criação do Centro
Internacional de Energias Renováveis - CIER - Biogás, o Sr. Presidente passou a palavra
ao Sr. Henrique José Temes Neto, Diretor de Novas Energias, o qual informou que a
Diretoria Reunida da Copel, em sua 2045" reunião, de 22.04.2013, aprovara, ad referendum
do Conselho de Administração, proposta da Itaipu Binacional para adesão da Copel ao
projeto de criação do Centro Internacional de Energias Renováveis - CIER - Biogás, que tem
como objetivo principal organizar, desenvolver, acompanhar e dar suporte aos programas,
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pesquisas e projetos de viabilização do biogás como gerador de energia e de. selJs
subprodutos. A adesão da Companhia ao projeto de criação do Centro Internacio~ã"t:re
Energias Renováveis - CIER - Biogás é decorrente da assinatura, juntamente com.vàirãs •••••
entidades, de protocolo de intenção para desenvolvimento de estudos para constituição de •••••
um centro internacional de energias renováveis, com foco em biogás, em 19.01.2012, no Rio ••••
de Janeiro, por ocasião da Rio + 20. Após debate e análise do assunto e da docum~(â~ão .:.:.
pertinente, o Conselho de Administração aprovou e referendou a adesão da CO"ê%:~O•••••
projeto de criação do Centro Internacional de Energias Renováveis - CIER - Biogás.)'<!ra : : :
tratar do item 3 da pauta do dia - Redução do Capital Social da UEG Araucária Ltda .••• :.:
UEGA, o Sr. Presidente passou a palavra aos Srs. Julio Jacob Junior, Diretor Jurídico, e ••• :
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças, Relações com Investidor~i>o<t.de•• :.'
Controle de Participações. Com a palavra, o Sr. Julio apresentou breve explanação &~bre:as•• :.:
razões legais e administrativas que fundamentam a necessidade de redução dô .€!lj:1ital" •
social da UEG Araucária LIda. - UEGA. Na sequência, o Sr. Luiz Eduardo registrou que a
redução de capital ora proposta é regulada, para as sociedades limitadas, como é o caso da
UEGA, pelos artigos 1082 a 1084 do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002). Neste contexto,
informou que a Diretoria da Copel, em sua 2045" reunião, de 22.04.2013, aprovou, ad
referendum do Conselho de Administração, proposta de redução do Capital Social da UEG
Araucária LIda. - UEGA, tendo em vista a necessidade de aumentar e otimizar recursos
disponíveis para execução das políticas de investimentos dos sócios cotistas, e garantir as
necessidades mínimas de capital de giro e de investimentos daquela Sociedade. Após
análise da matéria e da documentação pertinente, o Conselho de Administração aprovou e
referendou a proposta de redução do Capital Social da UEG Araucária LIda. - UEGA na
forma apresentada, considerando que, sob o aspecto econômico-financeiro, esta operação,
no âmbito da UEGA e das cotistas Companhia Paranaense de Energia - Copel e Copel
Geração e Transmissão S.A. - Copel GeT, apresenta-se vantajosa. Não havendo mais
assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os
trabalhos. (a) MAURICIO SCHULMAN - Presidente; L1NDOLFO ZIMMER - Secretário
Executivo; CARLOS HOMERO GIACOMINI, JOSÉ RICHA FILHO, NEY AMILTON CALDAS
FERREIRA e NATALINO DAS NEVES. A presente é cópia fiel da ata da 114" Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração da Capei, de 03.05.2013, que foi lavrada às
folhas 113 e 114 do livro próprio n° 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o n° 10/040141-4, em 14 de maio de 2010. ---------------------------------------------------------------

Curitiba, 03 de maio de 2013
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