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SUMÁRIO
1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada em sete de novembro de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sede social da Companhia, à Rua
Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de acordo
com o previsto nos artigos 31 e 32 do Estatuto Social da
Companhia.
2 – PARTICIPANTES:
Conselheiros
Ivens
Moretti
Pacheco,
Cléver
Ubiratan
Teixeira de Almeida, George Hermann Rodolfo Tormin,
Reginaldo Ferreira Alexandre e Cesar Augusto Seleme Kehrig,
representantes da Sanepar, Diretor Financeiro Paulo Rogério
Bragatto Battiston, Gerente da Unidade de Serviço Contábil
Ozires Kloster, Gerente da Assessoria de Governança
Corporativa Priscila Marchini e o Gerente da Assessoria de
Relações com Investidores e Secretário ad-hoc Sonival
Bergamann, e o representante da empresa de auditoria
externa, BDO RCS Auditores Independentes S/S., Gilberto
Schlichta.
3 – ORDEM DO DIA:
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
3.1 – Analisar as Demonstrações Contábeis e as Informações
Trimestrais, referentes ao 3.º trimestre de 2017.
DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
3.2 – Apresentação do Plano de Trabalho e Planejamento das
atividades para a conclusão do exercício 2017 do Comitê de
Auditoria Estatutário e discussão quanto aos resultados
acumulados até o terceiro trimestre de 2017 e expectativas
para o término do exercício.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:
4.1 – O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
iniciou a reunião cumprimentando os conselheiros presentes
e informou que a reunião ordinária do mês de outubro de
2017 não se realizou tendo em vista não haver pauta para
análise, visto que a demonstração contábil do mês de
setembro de 2017 está sendo analisada nesta reunião. Em
seguida passou para o primeiro assunto da ordem do dia Analisar as Demonstrações Contábeis e as Informações
Trimestrais, referentes ao 3.º Trimestre de 2017 – O
Diretor apresentou e comentou as principais movimentações
dos saldos das contas patrimoniais, de resultados, dos
principais
índices
e
dos
indicadores
financeiros
e
operacionais
referentes
ao
3.º
trimestre
de
2017,
informando que a apresentação permanecerá arquivada na sede
da Companhia.
Houve algumas indagações e ponderações por parte dos
conselheiros, especialmente em relação à evolução de certos
custos e despesas, tais como serviços de terceiros. As
dúvidas
foram
esclarecidas
pelos
representantes
da
Companhia.
O representante da empresa de auditoria externa informou
que este é o primeiro trimestre analisado pela BDO RCS
Auditores Independentes, que apresentou o escopo dos
trabalhos
realizados
e
os
assuntos
que
mereceram
explicações referentes ao 3.º trimestre de 2017. Ao final,
a auditoria externa informou não ter conhecimento de fatos
relevantes que alterem as demonstrações e as informações
ora analisadas.
Finalizada a apresentação, em continuidade à reunião, o
presidente do conselho passou para o segundo assunto da
ordem do dia - Apresentação do Plano de Trabalho e
Planejamento das atividades para a conclusão do exercício
2017 do Comitê de Auditoria Estatutário e discussão quanto
aos resultados acumulados até o terceiro trimestre de 2017
e expectativas para o término do exercício – passando a
palavra ao presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Artemio
Bertholini,
que
fez
uma
introdução
explicando
detalhadamente os trabalhos realizados pelo comitê e o
Plano de Trabalho e o Planejamento das atividades para a
conclusão do exercício de 2017.
Definiu-se que haverá trimestralmente participação do
Comitê de Auditoria Estatutário, ou ao menos de um de seus
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membros, nas reuniões do Conselho Fiscal, coincidindo com a
análise das Demonstrações Contábeis trimestrais e do
encerramento de cada exercício.
O Conselho solicita para a próxima reunião: (i) a presença
da área jurídica da companhia, especialmente a área
responsável pelas contingências trabalhistas; (ii) estudo
de parametrização relativo ao fator X.
Após as informações e os esclarecimentos prestados, os
conselheiros
deram
por
finalizada
a
análise
das
Demonstrações Contábeis e das Informações Trimestrais ITR, referentes ao 3.º Trimestre de 2017 e deliberaram
favoravelmente
ao
encaminhamento
das
Informações
Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em
30/09/2017 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
5 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, o
Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião, da qual
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi
assinada pelos conselheiros presentes e pelo secretário adhoc.
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