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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 DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

No dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se, por 

videoconferência, os membros do Conselho de Administração - CAD que ao final assinam 

para tratar dos assuntos previstos na pauta desta reunião. O Sr. Marcel Martins Malczewski, 

Presidente do Colegiado, deu boas-vindas a todos e convidou a mim, Victória Baraldi Mendes 

Batista, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser 

encaminhada à Junta Comercial do Paraná. Registrou, em seguida, a presença do Conselho 

Fiscal e, também, que o Comitê de Auditoria Estatutário realizou sua 266ª Reunião de forma 

simultânea com o Conselho de Administração, com registro das discussões e deliberações 

em atas específicas. A seguir, sobre o item 1. Deliberação sobre as Demonstrações 

Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2022 (consolidado), o Sr. Adriano Rudek 

de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o Sr. Ronaldo Bosco 

Soares, Superintendente Contábil, apresentaram os resultados financeiros relativos ao 3º 

trimestre de 2021 da Copel (Holding), ressaltando não ter havido alterações relevantes desde 

a última reunião deste Colegiado, ocasião em que os dados foram analisados ainda de forma 

preliminar. Registraram que as informações trimestrais estão em fase final de revisão por 

parte da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. - 

Deloitte. Na sequência, foram ouvidos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, 

os quais afirmaram, após analisar a matéria, que as Demonstrações Financeiras 

Intermediárias do 3º Trimestre de 2022 estão em condições de ser aprovadas pelo Conselho 

de Administração. Assim, o Conselho de Administração, após: a) receber e analisar a versão 

final das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2022; b) 

apreciar a minuta do “Relatório sobre a Revisão de Informações Financeiras Intermediárias 

do Período de Três e Nove Meses Findos em 30 de Setembro de 2022”, da Deloitte, a ser 

emitido sem ressalvas; c) receber o posicionamento favorável da Diretoria Executiva da Copel 

(Holding), manifestado em sua 2526ª Reunião, de 08.11.2022; e d) receber o posicionamento 

favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, deliberou, por unanimidade, aprovar as 

Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º trimestre de 2022 da Copel 

(Holding), seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para manifestação e emissão de seu 

Parecer e, posteriormente, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM para arquivamento, nos 

termos das normativas vigentes. A respeito do item 2. Manifestação da Auditoria 

Independente - Deloitte sobre o andamento dos trabalhos referentes às Demonstrações 

Financeiras do 3º trimestre de 2022, o Sr. Jonas Dal Ponte, representante da auditoria 

independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. - Deloitte, 

disponibilizou apresentação detalhada, que fica sob a guarda da Secretaria de Governança 

Societária - SEC, na qual foram abordados, dentre outros temas, informações atualizadas 

sobre a Revisão das Informações Financeiras Intermediárias de 30.09.2022. O Sr. Jonas 

apresentou suas considerações sobre as Demonstrações Financeiras e sobre o trabalho da 

Deloitte no terceiro trimestre do ano na Companhia, destacando que o mesmo será concluído 
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nesta data, e informou que as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º 

trimestre de 2022 estão de acordo com as práticas contábeis pertinentes e que estas refletem 

com propriedade a situação da Copel e de suas controladas, não apontando para ressalvas 

no parecer da Auditoria Independente. O Conselho de Administração tomou ciência das 

informações e interagiu com a Deloitte sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre 

de 2022. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. ----------------------------- 
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