COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.06.2011
Aos dezesseis dias de junho de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, 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. Abrindo os trabalhos, o Sr. Mauricio
Schulman, Presidente do CAD, cumprimentou os presentes e agradeceu as presenças dos Srs.
Lindolfo Zimmer, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do Conselho de
Administração, Ricardo Portugal Alves, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de
Controle de Participações - DFI, Sr. Jorge Andriguetto Junior, Diretor de Engenharia, Sra. Yára
Christina Eisenbach, Diretora de Gestão Corporativa, Sr. Jaime de Oliveira Kuhn, Diretor de
Geração e Transmissão de Energia e de Telecomunicações, Sr. Joaquim Antonio Guimarães de
Oliveira Portes, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, dos representantes da Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Na sequência, o Sr. Presidente deu as boas vindas aos Srs. Fabiano Braga Côrtes e Carlos
Homero Giacomini, indicados pelo Estado do Paraná para eleição pelos acionistas, na 182ª
Assembleia Geral Extraordinária, já convocada para o dia 12.07.2011, e para o Sr. Nilton Camargo
Costa, eleito Representante dos Empregados e que terá sua eleição ratificada naquela
Assembleia. Em seguida deixou a palavra aberta aos novos Conselheiros, que, dela fazendo uso,
agradeceram as boas vindas e reafirmaram seu compromisso em manter o CAD da Companhia no
elevado patamar de respeito que se firmou. O Sr. Nilton Camargo Costa aproveitou a oportunidade
para agradecer o voto de confiança nele depositado ao ser eleito, pelos empregados, seu
Representante junto ao CAD. O Sr. Presidente propôs, então, que os Conselheiros indicados
participassem desta reunião como convidados, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da
Companhia e, após anuência dos demais Conselheiros, o Sr. Presidente informou que a reunião
havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do
dia: 1. Aprovação do Relatório 20-F; 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis do
primeiro trimestre de 2011; 3. Monitoramento de tempo e temas do Conselho de
Administração; e 4. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia: 4.1 - Contratação de
Seguro Garantia Judicial; 4.2 - Negociação de parceria com a Galvão Energia; e 4.3 Análise econômico-financeira de recompra de ações. Inicialmente, quanto ao item 1 da pauta,
Aprovação do Relatório 20-F, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Ricardo Portugal Alves,
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, o qual informou
que a Diretoria da Companhia, em reunião de 13.06.2011, analisara o Relatório 20-F bem como o
Comitê de Auditoria, em Reunião de 15.06.2011, ambos os Colegiados aprovando o
encaminhamento para análise e aprovação deste Conselho. Em seguida a Sra. Solange Elisabeth
M. Gomide, Superintendente de Mercado de Capitais, com a palavra, apresentou detalhes do
documento e submeteu à aprovação do CAD o Relatório 20-F a ser encaminhado à Securities and
Exchange Commission - SEC. Informou que este relatório é equivalente às Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFP que são enviadas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no
Brasil, e que contém, ainda, informações adicionais sobre os seguintes itens: fatores de risco;
modelo do setor elétrico; conselheiros e diretores; títulos mobiliários e distribuição de dividendos;
Comitê de Auditoria e especialista financeiro. Após análise, o Relatório 20-F e seu envio à SEC foi
aprovado por unanimidade, tendo o CAD prestado seus agradecimentos em nome da Companhia
à Sra. Iara Pasian da Deloitte Touche Tohmatsu e à equipe da Copel pelo ótimo trabalho
elaborado em parceria desde 2006, parabenizando, também, à contabilidade da Companhia pelos
trabalhos executados para implantação do IFRS. Na sequência, ainda com a palavra, o Sr. Ricardo
Portugal Alves, em relação ao item 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis do
primeiro trimestre de 2011, apresentou ao Colegiado o Sr. Adriano Fedalto, Superintendente
Contábil, o qual submeteu ao conhecimento e análise do Conselho de Administração as
Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2011. Explicou que a
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Diretoria Reunida analisara e autorizara a emissão das demosntrações contábeis e seu
encaminhamento ao CAD e Conselho Fiscal da Companhia e ao BNDES. Os Srs. Conselheiros
agradeceram pelas informações. Com anuência dos demais Conselheiros, invertendo a pauta,
para tratar do item 4.1 - Contratação de Seguro Garantia Judicial, o Sr. Diretor de Finanças,
Relações com Investidores e de Controle de Participações comentou sobre a contratação e o Sr.
Adriano Fedalto apresentou, para referendo deste Colegiado, os contratos de Seguro Garantia
Judicial, decorrentes de pregão presencial realizado em 11.05.2010, celebrados pela Holding e
pelas subsidiárias integrais, as quais têm como fiadora a Copel (Holding), com a finalidade de, nos
casos onde for necessária a prestação de garantias em processo judicial ou administrativo, poder
substituir penhoras ou depósitos, com os seguintes critérios: a) limite de R$ 350 milhões; b) taxa
de 0,51% a.a.; c) sem franquia; d) vigência do contrato de 15.10.2010 a 15.10.2011; e) vigência da
apólice até a extinção das garantias; e f) pagamento de prêmio até R$ 500 mil à vista e, acima
desse valor parcelado em 3 vezes. Após análise o CAD referendou a contratação do seguro
garantia pela Holding e pelas subsidiárias integrais e a prestação de fiança pela Holding, conforme
apresentadas. Na sequência, para tratar do assunto 4.2 - Negociação de parceria com a Galvão
Energia, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Diretor de Engenharia, o qual apresentou
proposta de participação nos empreendimentos eólicos da empresa Galvão Energia, colocados à
apreciação e análise no âmbito da Chamada Pública – CP EÓLICA de 25 de junho de 2010. Com
base no exposto o CAD referendou a negociação de participação nos Parques Eólicos Boa Vista,
Farol, Olho D’Água e São Bento do Norte, pertencentes a subsidiárias integrais da Dreen Brasil,
que por sua vez pertence 100% à empresa Galvão Energia. A negociação deverá ser conduzida
dentro da margem da proposta contida no Relatório Executivo de 26.05.2011, elaborado pelo
Grupo de Trabalho objeto da Circular 027/2011, para aquisição de 49,9% daqueles parques, e
também deverá prever a participação da Copel na gestão efetiva dos empreendimentos, refletida
em acordo de acionistas. Dando continuidade à pauta, o Sr. Presidente, para apresentar o item 3.
- Monitoramento de tempo e temas do Conselho de Administração, passou a palavra ao Sr.
Marlos Gaio, Secretário de Governança Corporativa, o qual informou aos presentes que, para
implementação e manutenção de melhores práticas de Governança Corporativa, a Secretaria de
Governança Corporativa da Copel passou a emitir, anualmente, relatório de monitoramento de
temas e de tempo utilizado para discussão durante as reuniões do Conselho de Administração, o
qual está sendo apresentado formalmente para apreciação dos Srs. Conselheiros. Disse, também,
que além de ser uma boa prática de governança corporativa, contribui para que a Copel figure
entre as empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Detalhou que a
classificação dos temas é feita entre “E”, que são os estratégicos de longo prazo (meio ambiente,
social e governança corporativa) e “F” que são os financeiros e/ou operacionais (análise de
desempenho). Após análise, o Conselho de Administração agradeceu pelas informações e
aprovou o relatório apresentado. Após exposição, os Srs. Conselheiros agradeceram pelas
informações e, não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, dando-se por encerrados os trabalhos. (a) MAURICIO SCHULMAN – Presidente;
LINDOLFO ZIMMER – Secretário Executivo; JOSE RICHA FILHO, IVAN LELIS BONILHA,
PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR, PEDRO LUIZ CERIZE, FABIANO BRAGA CÔRTES,
CARLOS HOMERO GIACOMINI, NILTON CAMARGO COSTA. A presente é cópia fiel da ata
da 133ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel, que foi lavrada à fl.
045 a 047 do livro próprio nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o
nº 10/040141-4, em 14 de maio de 2010. -----------------------------------------------------------------------

LINDOLFO ZIMMER
Secretário Executivo
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