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UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ No 07.003.11210001-45

NIRE 41300305056
SUBS1D1ARIA INTEGRAL DA COPEL GERAçA0 E TRANSMISSAO S.A.

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADM1NIsTRAcAO DA UIRAPURU TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 13.12.2019
1.DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, as io horas, na Rua José
no
izidoro Biazetto
158, Bloco A, Mossunguê, CEP 81200-240, em Curitiba - PR.

2.coNvocAcAo: Convocados na forma do art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3.PRESENçA: Presentes Os membros do Conseiho de Adrninistraçáo.
4. MESA DIRIGENTE: 0 Sr. Marcio Raphael Ploszaj, Presidente do Conseiho de Adrninistraçâo
assumiu a direcão dos trabaihos e convidou a mim, Amilton Paulo de Oliveira, Para secretariar a
reunio e ficar responsávei peIa assinatura da versão a ser encaminhada a Junta Cornercial.

5.ORDEM DO DIA: (I) Aprovacao da resciso do Contrato de 0&M corn Eletrosul e quitaçâo das
prestaçÔes de serviço de gerenclamento e superviso de quaiidade; serviços de comissionarnento
e servicos de pre-operacão previstos no respectivo Contrato de O&M e Piano de NegOcios e
aquisiçâo da Uirapuru; (ii) Ernissão da Carta Anual de Poilticas Püblicas e de Governança
Corporativa da Uirapuru -2019; (iii) Aprovacão do Piano de Negôcios da Uirapuru Para atendirnento
A Lei n° 13.303/16; (iv) Renüncia do Diretor Presidente da Uirapuru; (v) Aiteracâo do art. 3 0 do
Estatuto Social Para ajuste do endereço da sede da Companhia.

6. DEUBERAçOES / iNFORMAçOES:
6 (1) Aprovaçâo da rescisão do Contrato de O&M corn Eietrosule guitagao das prestacôes de servico
de gerenciamento e su p ervisâo de gualidade servicos de comissionamento e serviços de pre
operação previstos no respectivo Contrato de O&M e Piano de Neqócios e aQuisicão da Uirapuru o Sr. Diretor Administrativo-Financeiro apresentou breve histórico do contrato de O&M firmado corn
a Eietrosul e do processo de rescisão desse instrurnento e soiicitou orientacao do Colegiado quanto
ao procedimento de pagamento muita resuttante dessa rescisão, bern corno soiicitou autorizaçao
do Conseiho de Administraçao pars assinatura de novo contrato de 0&M coma Copei Geracao e
Transmissâo em valor acima do iimite dé competéncia da Diretoria Executiva. Os Conseiheiros,
depois de discutida a questâo, autorizararn a Diretoria a realizar o pagamento da respectiva multa
resultante da rescisâo de contrato corn a Etetrosul no valor lirnite de R$6.201.760,56 (seis milhaes,
duzentos e urn mu, setecentos e sessenta reals e cinquenta e seis centavos), acrescido das
respectivas atualizaçôes referentes a novembro e dezembro, corn o compromisso de a Diretoria
negociar vaiores melhores Para as parcelas vincendas corn a Eletrosui. Tambérn, tendo em vista o
previsto no Piano de Negocios do empreendimento, o Conseiho de Adrninistraçao autorizou a
assinatura de novo contrato de 0&M a serfirmado corn a Copel Geracâo e Transrnissâo nos termos
já apresentados.
6 (ii) Emjssâo da Carts Anual de Politicas PCiblicas e de Govemanoa Corøorativa da Uirapuru - 2019
- 0 Sr. Diretor Administrativo-Financeiro apresentou Os principals detathes da Carta Anual de
Poiltica Pübticas e de Governanca Corporativa 2019 da Uirapuru, que traz inforrnacôes sobre
atividades desenvoividas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econôrnicos-financeiros,
comentarios dos administradores sobre o desempenho, .poIItcas e práticas de Governança
lirpaço n'.rcn'adopara usa da junta C'ornercia/da
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Corporativa, cornposiço da adrninistração e rernuneraçao dos administradOres. Os Conseiheiros
soficitararn a submissäo da Carta anual a análise da Diretoria de Gbvernança, Risco e Compliance
- DRC da Copel (Holding), para validacão das inforrnaçôes apresentadas, ficando a erniss5o e
assinatura da Carta pelo Conseiho de:Administraço condlcionada a inexistência deóbie ao seu
conte(ido por parte da DRC.
6 (iii). Ap rovacâo do Piano de NeQócios da Uiraiuru para ateridimento a Lein°13.203/2016 Ref ativamente ao Piano de Negócios para o exercicio de 2020, para atendirnento a edgencia da
Lei n° 13.303/2016, a Diretoria Executiva informou que serão seguidos as termos do Piano de
Negocio original do empreendimerito, sern.qualquer atuaIizaço, tendo em vista ter sido aprovado
recentemente em julho/2019. Discutida a questão, Os Conseiheiros deliberaram considerar o
documento apresentado corno Piano de Negócios do empreendimento para o exerciclo 2020.
6 (iv) Rencincia do Diretor Presidénte da Uira puru - Considerandoa renUncla apresentada pelo Sr.
Marco Auréllo Nasser de Moraes Filho, Diretor-Presidente da Uirapuru Transmissora de Energia, o
Conseiho deliberou, nos termos do previsto no Estatuto Social da Uirapuru, designar o Sr. Valdenir
José Bertaglia para responder pela Presidência, cumulativamente corn suas funcoes de Diretor
Administrativo-Financeiro da Uirapuru, a partir de 10.01.2020, pelo prazo de 30 dias ou ate que seja
escoihido nova Dlretor para o cargo. Especificamente para esse caso, o Colegiado recornenda qué
a diferença da remuneracâo da funçao de Presldente sejà contemplada na remuñeraçâo do Diretor
designado no periodo de substituiço. Adicionalmente, em reiacão aos dias de descanso
remunerado previstos no §40 do art. 35 do Estatuto Social, o Colegiado tambérn recomenda que
seja paga a devida indenizaçao pelo periodo de descanso não usufruldo.
6 (v) Alteração do art. 30 do Estatuto Social para ajuste do endere po da. sede da CornDanhia Considerando a necessidade de alteraçâo do endereco da sede da Companhia, em funçäo de sua
transferência do municiplo de FlorianOpolis, Estado de Santa Catarna, para o municiplo deCuritiba,
Estado do Paraná, o Conselho de Administraçâo autorizou a convocaço de Assémbleia de
Acionistas para tratar do assunto :e realizaros devidos ajustesno Estatuto Social da Companhia.
7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, fol encerrada a
presente sessâo do Conseiho de Administraçao, da qual hvrou-se a presente. , ata, que, depois de
lfda e considerada conforrne, foi assinada pot todos os presentes.
(a) MARCIO RAPHAEL PLOSZAJ - Presidente; RICARDO DOETZER; CARLOS DIEGO DO VALLE
PEDROSO; AMILTON PAULO DEOLIVEIRA - Secretário
A presente 4 cópia fiel da ata da Reunio do Consetho de Adrninistraçao da Uirapuru Transrnissora
de Energia S.A. realizada em 13.12.2019, Iavrada as págs. 5 e 6 doIivro próprio no oi.

Curitiba, 13 de dezembro de 2019
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