023

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nos dias nove e dez de agosto de dois mil e dezessete, 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. Registrou, a seguir, a ausência justificada do
Conselheiro de Administração Luiz Henrique Tessuti Dividino. Na sequência, registrou e agradeceu a
presença de Conselheiros Fiscais da Companhia e informou que a reunião havia sido convocada
para que o Colegiado deliberasse sobre os assuntos da ordem do dia, sendo que, dos previstos na
convocação, foram tratados dos seguintes: 1. Demonstrações Financeiras Intermediárias - ITR
2º trimestre de 2017; 2. Informações sobre a forma de tributação de ativos e passivos
setoriais; 3. Apresentação sobre a evolução do orçamento da Companhia; e 4. Relatório de
Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE - 1º semestre e 2017. Os demais assuntos
previstos na convocação da presente reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em
momento oportuno para deliberação deste Colegiado. Na sequência, sobre o item 1 Demonstrações Financeiras Intermediárias - ITR 2º trimestre de 2017, o Sr. Presidente passou
a palavra ao Sr. Adriano Rudek de Moura, 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 2º trimestre de
2017, analisando os destaques e as principais variações ocorridas nas contas patrimoniais, com
saldos de dezembro de 2016 em relação a junho de 2017, e nas contas de resultados de junho de
2016 em relação a junho 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 sobre
as ITRs relativas ao 2º trimestre de 2017, tais como, o status da revisão trimestral de 30.06.2017, o
alcance dos trabalhos de revisão trimestral, a responsabilidade da administração, as práticas e as
políticas contábeis utilizadas e as divulgações, os principais assuntos discutidos, os ajustes
identificados na revisão trimestral de 30.06.2017 e os assuntos relacionados a independência,
registrando que não há indicadores de que a independência da Deloitte foi comprometida. Na
sequência, o Conselho de Administração ouviu o relato dos membros do Comitê de Auditoria
Estatutário - CAE sobre o posicionamento daquele Colegiado com relação às demonstrações
financeiras intermediárias do 2º trimestre de 2017, os quais registraram que, em sua 154ª Reunião,
realizada em 09 e 10.08.2017, com base nas análises efetuadas e nos esclarecimentos sobre os
controles internos prestados pela Administração e pela Auditoria Independente, e considerando
ainda o Relatório sobre a revisão de informações trimestrais dos Auditores Independentes Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sem ressalvas, não tiveram conhecimento de nenhum
fato ou evidência que indique que as informações incluídas nas demonstrações financeiras
intermediárias e nas correspondentes notas explicativas, relativas ao trimestre encerrado em 30 de
junho de 2017, não estejam em condições de serem aprovadas pelo Conselho de Administração
para deliberação. Os Conselheiros de Administração agradeceram as informações prestadas e,
após analisar a matéria e ouvir, nesta reunião, a Auditoria Independente, Deloitte, e o
posicionamento do Comitê de Auditoria Estatutário, registraram, por unanimidade, que aquelas
demonstrações, em seus aspectos de relevo, estão em condições de serem encaminhadas ao
Conselho Fiscal para deliberação e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM para arquivamento.
Em continuidade, sobre o item 2 - Informações sobre a forma de tributação de ativos e
passivos setoriais, o Sr. Presidente passou a palavra ao Adriano Fedalto, Superintendente da
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Coordenação de Contabilidade, o qual transmitiu informações sobre as formas de tributação de
ativos e passivos setoriais adotados pela Companhia. A seguir, o Conselho de Administração ouviu
o relato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE sobre o posicionamento daquele
Colegiado com relação ao tema em questão, os quais registraram que, em reunião realizada em 09
e 10.08.2017, tomaram conhecimento da matéria e deliberaram encaminhar o assunto ao Conselho
de Administração, para informação, e, registraram que, com fundamento no Artigo 29 do Estatuto
Social da Companhia, determinaram a contratação de parecer jurídico externo sobre a matéria em
questão, considerando a sua complexidade e relevância. Os Conselheiros, após ouvir as
informações sobre a forma de tributação de ativos e passivos setoriais, analisaram e debateram o
assunto e, cientes da contratação de parecer externo pela Companhia, sobre o tema, conforme
determinado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, aguardam manifestações técnicas para embasar
futuras decisões sobre a matéria. Sobre o item 3 - Apresentação sobre a evolução do
orçamento da Companhia, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Adriano Rudek de Moura,
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, o qual, após breve introdução sobre a
matéria, cedeu a palavra ao Sr. Itamar Pinto Paz, Superintendente de Gestão Financeira - SGF. O
Sr. Itamar exibiu comparativo entre as principais premissas, até junho de 2017, o previsto e o
realizado, demonstrando e explicando os fatos mais importantes relativos ao orçamento
empresarial. Apresentou e esclareceu os fatos relevantes no orçamento da Companhia e o
acompanhamento das transações realizadas entre a Copel (Holding) e suas Subsidiárias Integrais
para equacionamento de saldos de caixa, bem como o acompanhamento até o mês de junho/2017
dos covenants financeiros da Companhia. Os Srs. Conselheiros agradeceram pela apresentação,
tendo a Conselheira Olga sugerido que a SGF, em reunião próxima, apresente um resumo do
orçamento na forma de gráfico, comparando o exercício anterior e a projeção futura, o que contou
com a anuência dos demais Conselheiros. Por fim, sobre o item 4 - Relatório de Atividades do
Comitê de Auditoria Estatutário - CAE - 1º semestre de 2017, os membros daquele Colegiado
informaram que, em atendimento ao Regimento Interno do CAE, em reunião realizada em 09 e
10.08.2017, aprovaram o Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria - 1º semestre de 2017 e
registraram que a atuação do Comitê, suas ações de monitoramento, análises e posicionamentos
encontram-se em cópia do Relatório que fica anexa a esta ata. Após análise do assunto, o
Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou e ratificou todos os termos do relatório de
atividades do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao 1º semestre de 2017. Não havendo mais
assuntos a tratar, a reunião que teve início em 09.08.2017 foi encerrada em 10.08.2017. ---------------
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