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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dez dias de maio de dois mil e dezessete, às quatorze 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. O Presidente do
Colegiado, Sr. Mauricio Schulman, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para
secretariar a reunião. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e informou que a
reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre o seguinte
assunto da ordem do dia: 1. Revisão das Demonstrações Financeiras - ITR 1º
trimestre 2017; e 2. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração
e/ou da Companhia. Sobre o item 1 da pauta - Revisão das Demonstrações
Financeiras - ITR 1º trimestre 2017, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz
Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores DFI, o qual, após breve introdução sobre a matéria, cedeu a palavra ao Sr. Adriano
Fedalto, Superintendente da Coordenação de Contabilidade, que apresentou o
resultado do 1º trimestre de 2017, analisando os destaques e as principais variações
ocorridas nas contas patrimoniais, com saldos de dezembro de 2016 em relação a
março de 2017, e nas contas de resultados de março de 2016 em relação a março de
2017, detalhando também as demonstrações dos resultados, lembrando que os
números apresentados englobam as Subsidiárias Integrais da Companhia, suas
Controladas e Coligadas. Em continuidade, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr.
Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, que registrou
suas considerações preliminares sobre as ITRs relativas ao 1º trimestre de 2017, tais
como, o status da revisão trimestral de 31.03.2017; o alcance dos trabalhos de revisão
trimestral; a responsabilidade da administração; práticas contábeis, políticas contábeis
e divulgações; os principais assuntos discutidos com a Diretoria; os ajustes
identificados na revisão trimestral de 31.03.2017; e os assuntos relacionados à
independência da auditoria independente. Ressaltou que as informações trimestrais
estão em fase final de revisão por parte da Deloitte e apresentou a minuta do parecer
da auditoria independente que deve ser apresentado sem ressalvas. Os Conselheiros
de Administração, após analisar o assunto, e tendo sido prestados os esclarecimentos
julgados necessários, decidiram que as Demonstrações Financeiras - ITR 1º trimestre
2017 serão novamente apreciadas, para deliberação, após o recebimento do parecer
final da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
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em reunião extraordinária do CAD a ser realizada no dia 15.05.2017. Não havendo
mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. ----------------------------------------------------MAURICIO SCHULMAN
Presidente
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