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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CNPJ 76.483.817/0001-20 

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO 
Registro na CVM nº 1431 - 1 

 
 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
DUCENTÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2022, às 10 horas, na Sede Social da Companhia, 
situada na Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco A - Curitiba, PR, nesta Capital, com acionistas 
presentes fisicamente e outros por meio da plataforma digital Microsoft Teams, em atenção à 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 481, de 2009 - ICVM 481/09, conforme 
alterada, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária acionistas que representam 87% 
(oitenta e sete inteiros percentuais) do capital com direito a voto, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 3, pág. 62 (verso), boletins de voto a distância 
recebidos e participação pela plataforma digital Teams. O Estado do Paraná foi representado, 
nos termos do Decreto Estadual nº 6.262, de 20.02.2017, nos art. 2º, I, e 7º, V, conforme 
Deliberação nº 001/2022, de 22.02.2022, do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - 
CCEE, pelo Sr. Marcelo Luiz Curado, Secretário-Executivo do CCEE. Registrada a presença 
nesta Assembleia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcel Martins Malczewski, 
do Diretor Presidente, Sr. Daniel Pimentel Slaviero, do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. 
Demetrius Nichele Macei, do Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Adriano 
Rudek de Moura, e de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 
Sr. Jonas Dal Ponte. Instalada a Assembleia pelo Sr. Marcel Martins Malczewski, Presidente do 
Conselho de Administração, esse passou a presidência dos trabalhos ao representante do 
Estado do Paraná, Sr. Marcelo Luiz Curado, que cumprimentou os presentes, convidando a 
mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a sessão. Dando continuidade, o Sr. Marcelo 
informou que o Edital de Convocação foi arquivado simultaneamente, via sistema eletrônico, 
na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão em 
29.03.2022 e, também, publicado no jornal "Folha de Londrina" em: i. 30.03.2022, caderno 
“Política” (capa); ii. 31.03.2022, caderno “Opinião”, página 3; e iii. 01.04.2022, caderno 
“Opinião”, página 3, e também em sua versão digital, nesses mesmos dias, ficando o Edital de 
Convocação expresso nos seguintes termos: São convocados os Senhores Acionistas da 
Companhia Paranaense de Energia - Copel a se reunirem em Assembleias Gerais, Ordinária e 
Extraordinária, que serão realizadas, na forma parcialmente digital nos termos da Instrução CVM 
481/2009, na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Bloco A, Bairro Campo Comprido, CEP 81200-
240, Curitiba - PR, e pela plataforma Microsoft Teams, às 10h de 29.04.2022, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1. Exame, discussão e 
votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício de 2021; 2. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para 
destinação do lucro líquido verificado no exercício de 2021, distribuição de proventos e 
pagamento de participação referente à integração entre o capital e o trabalho e incentivo à 
produtividade (PLR); e 3. Fixação da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e 
membros de Comitês Estatutários para o exercício de 2022. ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - 1. Exame, discussão e votação de proposta sobre Política de Indenidade, 
em atendimento às disposições do Estatuto Social da Companhia; e 2. Exame, discussão e 
votação de proposta para preenchimento de vaga no Conselho Fiscal - CF. Os documentos 
pertinentes às matérias a serem deliberadas pelas Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, incluindo o Manual para Participação em Assembleia Geral de Acionistas e a 
Proposta da Administração, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, 
bem como em seu website (ri.copel.com). Considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 
(coronavírus) no Brasil e as medidas adotadas por autoridades sanitárias e governamentais para 
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o seu enfrentamento, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada de modo parcialmente 
digital, razão pela qual a participação do acionista poderá ser: (a) via Boletim de Voto a Distância 
- Boletim, cujo modelo está disponibilizado aos acionistas no site da Companhia (http:// 
ri.copel.com), da Brasil, Bolsa, Balcão - B3 e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (b) via 
Plataforma Digital (Microsoft Teams) que poderá ser acessada pessoalmente ou por procurador 
devidamente constituído, nos termos da Instrução CVM 481/2009; ou (c) presencialmente, 
comparecendo na Sede da Companhia Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Bloco A, Bairro Campo 
Comprido, CEP 81200-240, Curitiba - PR, pessoalmente ou mediante nomeação de procurador, 
com poderes específicos, para representá-los. Informamos que o acionista poderá participar da 
Assembleia tendo ou não enviado o Boletim de Voto, porém caso opte por votar no momento da 
Assembleia, as instruções de voto porventura enviadas anteriormente por meio do Boletim pelo 
acionista serão desconsideradas, prevalecendo o voto proferido na Assembleia. Os Boletins de 
Voto a distância podem ser enviados, nos termos da Instrução CVM 481/09, por meio dos 
agentes de custódia dos Acionistas, ao Escriturador das ações de emissão da Companhia ou, 
ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual para 
Participação em Assembleia Geral de Acionistas. A comprovação da qualidade de acionista da 
Companhia deverá ser feita nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976 - Lei das S.A. e do Estatuto 
Social da Copel, conforme aplicável. Para participar da Assembleia de forma presencial, 
recomenda-se que os instrumentos de outorga de poderes, juntamente com os demais 
documentos comprobatórios, sejam enviados por correio eletrônico para acionistas@copel.com, 
até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes de sua realização. Para participar da Assembleia por 
meio da Plataforma Digital o acionista deve necessariamente enviar solicitação à Companhia, 
para o endereço de e-mail acionistas@copel.com, com antecedência de até 48 horas da sua 
realização, ou seja, até às 10h (horário de Brasília), do dia 27 de abril de 2022, a qual deverá 
estar devidamente acompanhada dos seguintes documentos: - Acionista Pessoa Física: (a) 
documento de identificação válido com foto (cópia original ou certificada) do acionista; (b) 
comprovante de propriedade de ações emitidas pela Copel, emitido pela instituição financeira 
depositária ou custodiante; e (c) indicação de e-mail para recebimento de convite individual para 
acesso à Plataforma Digital e consequente participação nas Assembleias. - Acionista Pessoa 
Jurídica ou Entidade Legal: (a) documento de identificação válido com foto do representante 
legal (cópia original ou certificada); (b) documentos que comprovem representação, incluindo a 
nomeação por procuração e cópia dos documentos de qualificação profissional e da ata da 
eleição dos conselheiros; e, no caso de fundo de investimento, cópias de: (i) 
estatuto/regulamento do fundo em vigor, (ii) documentos de qualificação profissional de seu 
conselheiro, administrador ou representante legal, conforme o caso; e (iii) a ata da eleição de 
tais pessoas; (c) comprovante de propriedade de ações emitidas pela Copel, emitido pela 
instituição financeira depositária ou custodiante; e (d) indicação de e-mail para recebimento de 
convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente participação nas Assembleias. 
As instruções para acesso à Plataforma Digital e/ou envio do Boletim de Voto a Distância, nos 
termos da Instrução CVM nº 481/2009, constam do Manual para Participação em Assembleia 
Geral de Acionistas - Manual. Informamos que nos termos da legislação vigente, a Assembleia 
será gravada. Apesar da possibilidade de participação via Plataforma Digital, a Copel recomenda 
aos acionistas a adoção do Boletim de Voto a Distância. Destacamos, também, que, no caso de 
decretos governamentais relativos a medidas de controles da pandemia de COVID-19 
(coronavírus), emitidos após a divulgação desse Edital, que impeçam a presença física na 
Assembleia, a mesma passará a ser realizada de forma exclusivamente digital, conforme venha 
a ser previamente informado aos acionistas por meio de comunicado ao mercado. Curitiba, 29 
de março de 2022. (a) Marcel Martins Malczewski - Presidente do Conselho de 
Administração. Passando então ao item 1 da pauta - Exame, discussão e votação do 
Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício de 2021, esclareceu o Sr. Presidente da Assembleia que 
se encontravam à disposição dos acionistas, para efeito de exame, discussão e consequente 
votação, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 
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Exercício de 2021, cujos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei Federal n.º 6.404/1976 foram, 
em princípio, arquivados simultaneamente, via sistema eletrônico, na rede mundial de 
computadores, nas páginas da CVM e da B3 em 22.03.2022 e, também, publicado no jornal 
"Folha de Londrina" em: i. 30.03.2022, caderno “Política” (capa); ii. 31.03.2022, caderno 
“Opinião”, página 3; e iii. 01.04.2022, caderno “Opinião”, página 3, e, também, em sua versão 
digital, nesses mesmos dias. Informou, também, que esses documentos, juntamente com o 
parecer dos Auditores Independentes, foram publicados nos jornais Folha de Londrina, edição 
n° 22.410 de 20.04.2022, páginas 13 a 46 e Valor Econômico, edição n° 5.482 de 20.04.2022, 
páginas F1 a F30, tendo sido aprovados em reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizadas em 22.03.2022. Em seguida, os 
documentos em pauta foram devidamente analisados e o Sr. Presidente informou os Acionistas 
presentes que o Relatório da Administração 2021, Balanço Patrimonial e demais demonstrações 
financeiras foram todos submetidos à aprovação do Comitê de Auditoria Estatutário, do 
Conselho de Administração e à opinião do Conselho Fiscal, tendo sido considerados em 
condição de ser submetidos aos acionistas. Além disso, as Demonstrações Financeiras da 
Copel foram auditadas e obtiveram o parecer favorável dos auditores externos da Companhia, 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. O Conselho Fiscal da Companhia, em sua 
474ª Reunião, de 22.03.2022, emitiu o parecer a seguir transcrito: PARECER DO CONSELHO 
FISCAL SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021 (CONSOLIDADO) E SOBRE A 
PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO VERIFICADO NO 
EXERCÍCIO DE 2021 E PARA PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE À 
INTEGRAÇÃO ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO –  PARECER DO CONSELHO FISCAL 
SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021 (CONSOLIDADO) E SOBRE A PROPOSTA DA 
DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 
2021 E PARA PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE À INTEGRAÇÃO ENTRE O 
CAPITAL E O TRABALHO - Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e 
estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 
2021, que compreendem o balanço patrimonial em 31.12.2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas e da 
Proposta da Diretoria para Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021. As minutas foram 
recebidas e analisadas individualmente pelos Conselheiros e discutidas com a Administração 
previamente. Com base nos trabalhos e discussões desenvolvidos ao longo do exercício, nas 
análises e entrevistas efetuadas, nos acompanhamentos e esclarecimentos prestados pela 
Administração e pela Auditoria Independente sobre os controles internos, e considerando ainda 
o Relatório do Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, emitido sem ressalvas, os Conselheiros 
Fiscais opinam que referidas Demonstrações estão em condição de ser encaminhadas à 
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Curitiba, 22 de março de 2022. (a) DEMETRIUS 
NICHELE MACEI (titular) - Presidente; EDUARDO BADYR DONNI (titular); JOSÉ PAULO DA 
SILVA FILHO (titular); OTAMIR CESAR MARTINS (suplente); e RAPHAEL MANHÃES 
MARTINS (titular). Posta a matéria em votação, foi aprovada por maioria dos votantes, 
conforme mapa de votação anexo a esta ata, e com manifestação contrária do acionista 
Leandro José Grassmann, também em anexo (II). Registrado que todos os votos 
apresentados pelos acionistas presentes nesta Assembleia Geral Ordinária, bem como os 
recebidos pelo boletim de voto a distância, relativos ao item 1, foram recebidos pela mesa. Com 
relação ao item 2. Deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do lucro 
líquido verificado no exercício de 2021, distribuição de proventos e pagamento de 
participação referente à integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade 
(PLR), o Sr. Presidente submeteu a apreciação e deliberação da Assembleia a Proposta da 
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Diretoria para a Destinação do Lucro Líquido Verificado no Exercício de 2021 e para distribuição 
a título de Pagamento de Participação Referente à Integração entre o Capital e o Trabalho e 
Incentivo à Produtividade, elaborada pela Diretoria, nas bases especificadas a seguir, tendo 
seus termos sido aprovados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, em reuniões realizadas em 22.03.2022: PROPOSTA DA DIRETORIA PARA 
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 2021 E PARA 
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE À INTEGRAÇÃO ENTRE O CAPITAL E O 
TRABALHO E INCENTIVO À PRODUTIVIDADE: PROPOSTA DA DIRETORIA PARA 
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 2021 E PARA 
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE À INTEGRAÇÃO ENTRE O CAPITAL E O 
TRABALHO E INCENTIVO À PRODUTIVIDADE: Senhor Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia Paranaense de Energia - Copel: Em cumprimento ao disposto no 
artigo 192 da Lei 6.404, de 15.12.1976, bem como às demais disposições legais e estatutárias 
vigentes, vimos apresentar a esse Conselho, a fim de serem levadas à deliberação da 67ª 
Assembleia Geral Ordinária – ouvido o Conselho Fiscal – , as proposições adiante especificadas. 
I. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO: Do lucro líquido do exercício de 2021, apurado de 
acordo com a legislação societária, no valor de R$4.952.570.482,46 (quatro bilhões, novecentos 
e cinquenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e seis centavos), a Diretoria propõe as seguintes destinações: a) R$247.628.524,12 
(duzentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e quatro 
reais e doze centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido, para constituição da reserva legal, 
conforme estabelecido no artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 87, parágrafo 
2º, inciso II, do Estatuto Social; b) R$239.635.594,00 (duzentos e trinta e nove milhões, 
seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais) para pagamento de juros 
sobre o capital próprio, em substituição parcial aos dividendos mínimos obrigatórios, bem 
como, em substituição parcial aos dividendos intercalares do exercício de 2021, conforme 
estabelecido nos artigos 202 e 204 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976; no artigo 9º e seu parágrafo 

7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 88 do Estatuto Social; • 
Conforme deliberação do Conselho de Administração, em sua 208ª Reunião Extraordinária, de 
17.09.2021, tal valor foi pago em 30.11.2021. Consoante os itens 12 e 18 do ICPC 08 (R1), que 
tratam dos dividendos intercalares, a deliberação da administração é final, não sendo sujeita à 
apreciação dos acionistas, haja visto que a previsão estatutária equivale à aprovação 

assemblear, sem prejuízo à posterior ratificação por parte da Assembleia Geral Ordinária. • 
Adicionalmente, o Conselho de Administração deliberou em sua 221ª Reunião Ordinária, 
ocorrida em 08.12.2021, aprovar a declaração de dividendos intermediários do exercício de 
2021, com base na reserva de retenção de lucros, sob a forma de juros sobre o capital próprio, 
no valor de R$283.173.477,44 (duzentos e oitenta e três milhões, cento e setenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), cuja definição da data do 
pagamento ocorrerá na 67ª Assembleia Geral Ordinária. A distribuição ora proposta utilizará 
65,95% (sessenta e cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) do saldo da retenção 
do exercício de 2016. Consoante os itens 12 e 18 do ICPC 08 (R1), que tratam dos dividendos 
intermediários, a deliberação da administração é final, não sendo sujeita à apreciação dos 
acionistas, haja visto que a previsão estatutária equivale à aprovação assemblear, sem prejuízo 

à posterior ratificação por parte da Assembleia Geral Ordinária. • Considerando a parcela 
correspondente à destinação do lucro líquido do exercício de 2021, na forma de dividendos 
intercalares, somada à declaração de dividendos intermediários com base na reserva de 
retenção de lucros, o montante de juros sobre o capital próprio propostos aos acionistas no 
exercício de 2021 é de R$522.809.071,44 (quinhentos e vinte e dois milhões, oitocentos e nove 
mil, setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). c) R$2.565.678.088,62 (dois bilhões, 
quinhentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos) para pagamento de dividendos complementares aos mínimos 
obrigatórios, bem como para pagamento de dividendo adicional proposto, conforme 
estabelecido no artigo 202 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976; no artigo 9º e seu parágrafo 7º, da 
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Lei nº 9.249, de 26.12.1995 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 88 do Estatuto Social, bem como, 
em observância às normas estabelecidas pela Deliberação CVM nº 683, de 30.08.2012, e, pela 
Interpretação Técnica ICPC 08 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da 

contabilização da proposta de pagamento de dividendos; • Parcela dos dividendos propostos 
acima, no valor de R$1.197.002.956,91 (hum bilhão, cento noventa e sete milhões, dois mil, 
novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) foi deliberada pelo Conselho de 
Administração, em sua 208ª Reunião Extraordinária, de 17.09.2021, na forma de dividendos 
intercalares, tendo sido pagos em 30.11.2021. Consoante os itens 12 e 18 do ICPC 08 (R1), que 
tratam dos dividendos intercalares, a deliberação da administração é final, não sendo sujeita à 
apreciação dos acionistas, haja visto que a previsão estatutária equivale à aprovação 

assemblear, sem prejuízo à posterior ratificação por parte da Assembleia Geral Ordinária. • 
Conforme as disposições legais e estatutárias vigentes, os acionistas têm o direito de receber 
dividendos em montante não inferior a 25% do lucro líquido ajustado, apurado a partir do lucro 
líquido do exercício, subtraído da quota destinada à constituição da reserva legal. Contudo, a 
citada base de cálculo foi acrescida da realização dos ajustes de avaliação patrimonial, da qual 
trata o item 28 do ICPC nº 10, de tal forma a anular o efeito negativo imputado ao resultado do 
exercício, causado pelo aumento da despesa com depreciação, decorrente da adoção das 
normas contábeis por ele estabelecidas, bem como pelo Pronunciamento Contábil CPC nº 27 – 
Ativo Imobilizado – , cujo montante em 2021, líquido de imposto de renda e contribuição social, 
foi de R$46.576.749,44 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Deste modo, os valores da base de cálculo 
e dos dividendos mínimos obrigatórios são, respectivamente, R$4.751.518.707,78 (quatro 
bilhões, setecentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e sete reais 
e setenta e oito centavos) e R$1.187.879.676,95 (hum bilhão, cento e oitenta e sete milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). 

• A Deliberação CVM nº 683, de 30.08.2012, aprovou e tornou obrigatória, para as companhias 
abertas, a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 08 (R1), emitida pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, cujo teor estabelece as normas inerentes à contabilização 
da proposta para pagamento de dividendos. De acordo com a citada base legal, os juros sobre 
o capital próprio propostos, somente poderão ser imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios, pelo seu valor líquido do imposto de renda retido na fonte, o qual incide à alíquota 
de 15% (quinze por cento) sobre esta modalidade de rendimento. Contudo, na parcela de juros 
sobre o capital próprio distribuída aos acionistas isentos e imunes não ocorre tal incidência. 
Sendo assim, com relação ao montante de juros sobre o capital próprio, anteriormente 
mencionados no item “b” da presente proposta, o total do imposto de renda retido na fonte sobre 
o valor de rendimentos dos demais acionistas sujeitos à tributação, foi de R$49.110.425,84 
(quarenta e nove milhões, cento e dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos), resultando na alíquota efetiva de 9,39% (nove inteiros e trinta e nove centésimos por 
cento) para o exercício de 2021. Desta forma, a proposição para o pagamento de juros sobre o 
capital próprio, no valor bruto de R$522.809.071,44 (quinhentos e vinte e dois milhões, 
oitocentos e nove mil, setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), proporcionará aos 
acionistas uma remuneração líquida, no valor de R$473.698.645,60 (quatrocentos e setenta e 
três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos), os quais, somados aos R$2.565.678.088,62 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e 
cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), 
propostos a título de dividendos, perfazem uma remuneração total, líquida de imposto de renda, 
no valor de R$3.039.376.734,22 (três bilhões, trinta e nove milhões, trezentos e setenta e seis 
mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos). Tal montante, por sua vez, é 
superior ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios em R$1.851.497.057,27 (hum bilhão, 
oitocentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cinquenta e sete reais 

e vinte e sete centavos). • Conforme disposto nos itens 10, 11 e 24 do ICPC nº 08 (R1) – 
Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos –, combinados com o inciso III da 
Deliberação CVM nº 683 de 30.08.2012, a parcela da remuneração proposta, excedente aos 
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dividendos mínimos obrigatórios, que é de R$1.851.497.057,27 (hum bilhão, oitocentos e 
cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cinquenta e sete reais e vinte e sete 
centavos), deveria figurar integralmente nas demonstrações financeiras como “dividendo 
adicional proposto”. Contudo, os pagamentos antecipados de juros sobre o capital próprio e 
dividendos, somados aos dividendos intermediários, líquidos de tributos, perfizeram o total de 
R$1.670.701.602,51 (hum bilhão, seiscentos e setenta milhões, setecentos e um mil, seiscentos 
e dois reais e cinquenta e um centavos), montante este, igualmente superior ao valor dos 
dividendos mínimos obrigatórios. Em consequência das antecipações aos acionistas terem 
superado o valor da remuneração obrigatória em R$482.821.925,56 (quatrocentos e oitenta e 
dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos), tal valor representará um ajuste negativo ao dividendo adicional proposto 
originalmente apurado, o qual passará a ser contabilmente demonstrado pelo valor de 
R$1.368.675.131,71 (hum bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e setenta e 
cinco mil, cento e trinta e um reais e setenta e um centavos). Este valor será mantido em reserva, 
no patrimônio líquido da Companhia, na rubrica “dividendo adicional proposto”, até a deliberação 
da presente proposta por ocasião da 67ª Assembleia Geral Ordinária, quando então, se 
aprovado, ato contínuo será transferido para rubrica específica do passivo circulante. Em 
conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 204 da Lei 6.404, de 15.12.1976, 
combinado os parágrafos 1º e 2º do artigo 88 do Estatuto Social, bem como, com o item 3.1 da 
Política de Dividendos da Companhia, aprovada em 20 de janeiro de 2021 e, considerando que 
o Índice de Alavancagem Financeira em 31 de dezembro de 2021 foi de 0,99x, esta Diretoria 
propõe ao Conselho de Administração, a distribuição de dividendos regulares no montante de 
R$3.088.487.160,06 (três bilhões, oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento 
e sessenta reais e seis centavos), correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado de 2021. Tal valor é composto pela soma dos dividendos e juros sobre o capital 
propostos, provenientes do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R$2.805.313.682,62 
(dois bilhões, oitocentos e cinco milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e oitenta e dois reais 
e sessenta e dois centavos), com os dividendos intermediários, com base na reserva de 
retenção de lucros, no valor de R$283.173.477,44 (duzentos e oitenta e três milhões, cento e 
setenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). d) 
R$1.946.205.025,16 (hum bilhão, novecentos e quarenta e seis milhões, duzentos e cinco mil, 
vinte e cinco reais e dezesseis centavos), para constituição da reserva de retenção de lucros, 
cuja finalidade é assegurar o programa de investimentos da Companhia, conforme proposta de 
orçamento de capital apresentada no Anexo I e estabelecido no artigo 196 da Lei nº 6.404, de 

15.12.1976. • A reserva de retenção de lucros corresponde à soma do saldo remanescente do 
lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal, com a realização dos ajustes de 
avaliação patrimonial, deduzida dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos propostos aos 
acionistas. Seguem demonstrativos das mutações ocorridas nas rubricas de “reserva de 
retenção de lucros” e de “lucros acumulados”, decorrentes das destinações ora propostas, 
bem como da declaração de dividendos intermediários do exercício de 2021, as quais são parte 
integrante da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, conforme o artigo 186 da Lei 
nº 6.404, de 15.12.1976: Reserva de retenção de lucros: Saldo em 31 de dezembro de 2020: 
R$6.088.855.204,22; ( + ) Realização de ajustes de avaliação patrimonial atuariais: 
R$33.204.089,85; ( - ) Dividendos intermediários: R$283.173.477,44; ( + ) Reserva de retenção 
de lucros: R$1.946.205.025,16; ( - ) Saldo em 31 de dezembro de 2021: R$7.785.090.841,79; 
Lucros acumulados: Lucro líquido do exercício de 2021: R$4.952.570.482,46; ( - ) Reserva 
legal (5% do lucro líquido do exercício): R$247.628.524,12; =  Lucro líquido ajustado: 
R$4.704.941.958,34; ( + ) Realização de ajustes de avaliação patrimonial - líquida de tributos: 
R$46.576.749,44; = Base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios: 
R$4.751.518.707,78; ( - ) Juros sobre o capital próprio intercalares: R$239.635.594,00; ( - ) 
Dividendos intercalares: R$1.197.002.956,91; ( - ) Dividendo adicional proposto: 
R$1.368.675.131,71; ( - ) Reserva de retenção de lucros: R$1.946.205.025,16. As 
demonstrações financeiras do exercício de 2021 refletem os efeitos dos registros contábeis das 
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destinações anteriormente especificadas, bem como da declaração de dividendos 
intermediários, com base no pressuposto de sua aprovação pela 67ª Assembleia Geral 
Ordinária, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 176 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 
I.1. PARTICIPAÇÃO REFERENTE À INTEGRAÇÃO ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO E 
INCENTIVO À PRODUTIVIDADE: A Lei Federal n.º 10.101, de 19.12.2000, bem como a Lei 
Estadual nº 16.560, de 09.08.2010 e o Decreto Estadual nº 1978, de 20.12.2007 regulamentam 
a participação dos trabalhadores nos lucros da Companhia, como instrumento de integração 
entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do artigo 7º, inciso XI, 
da Constituição da República. Em cumprimento à citada legislação, a Diretoria propõe a 
distribuição, a título de participação nos lucros e resultados, no montante de 
R$290.151.836,00 (duzentos e noventa milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta 
e seis reais) a serem pagos aos empregados pela Controladora e pelas Subsidiárias Integrais. 
Tal participação está provisionada nas demonstrações financeiras do exercício de 2021, 
especificamente na rubrica “despesas com pessoal”, de acordo com o item 26.2 do Ofício-
Circular CVM/SNC/SEP nº 1, de 14.02.2007. Somos de parecer que as proposições acima 
atendem às disposições legais e estatutárias vigentes e aos interesses da Companhia e, por 
esse motivo, merecerão o pleno acolhimento desse Conselho, do Conselho Fiscal e da 67ª 
Assembleia Geral Ordinária. Curitiba, 21 de março de 2022. (a) DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 
- Diretor Presidente; ANA LETÍCIA FELLER - Diretora de Gestão Empresarial; ADRIANO 
RUDEK DE MOURA - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; VICENTE 
LOIÁCONO NETO - Diretor de Governança, Risco e Compliance; EDUARDO VIEIRA DE 
SOUZA BARBOSA - Diretor Jurídico e Regulatório; CASSIO SANTANA DA SILVA - Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios. O Sr. Presidente informou, então, aos presentes, que, do lucro 
registrado nas demonstrações financeiras do exercício de 2021, no valor de R$4.952.570.482,46 
(quatro bilhões, novecentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos 
e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), serão distribuídos proventos no montante de 
R$3.088.487.160,06 (três bilhões, oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento 
e sessenta reais e seis centavos), da seguinte forma: (a) juros sobre o capital próprio intercalares 
no valor de R$239.635.594,00, declarados na 208ª Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração de 17.09.2021, pagos em 30.11.2021, distribuídos em R$0,08249641 por ação 
ordinária (ON), R$0,09074606 por ação preferencial classe “A” (PNA), R$0,09074606 por ação 
preferencial classe “B” (PNB) e R$0,44548065 por UNIT; (b) dividendos intercalares no valor de 
R$1.197.002.956,91, declarados na 208ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
de 17.09.2021, pagos em 30.11.2021, distribuídos em R$0,41207756 por ação ordinária (ON), 
R$0,45328533 por ação preferencial classe "A" (PNA), R$0,45328533 por ação preferencial 
classe "B" (PNB) e R$2,22521888 por UNIT; (c) dividendos intermediários do exercício de 2021, 
sob a forma de Juros sobre Capital Próprio - JCP, no valor de R$283.173.477,44, declarados na 
221ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 08.12.2021, cujo pagamento ocorrerá 
até final de julho/2022, conforme data a ser fixada por deliberação do Conselho de 
Administração, distribuídos em R$0,09748467 por ação ordinária (ON), R$0,10723314 por ação 
preferencial classe "A" (PNA), R$0,10723314 por ação preferencial classe "B" (PNB) e 
R$0,52641723 por UNIT e (d) dividendo adicional proposto no valor de R$1.368.675.131,71, 
distribuídos em R$0,47117031 por ação ordinária (ON), R$0,51829476 por ação preferencial 
classe "A" (PNA), R$0,51829476 por ação preferencial classe "B" (PNB) e R$2,54435609 por 
UNIT, cujo pagamento ocorrerá até final de julho/2022, aos acionistas com posição em 
29.04.2022, conforme data a ser fixada por deliberação do Conselho de Administração. As ações 
e UNITs da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” adicional, a partir de 02 de 
maio de 2022, inclusive. Relativamente ao pagamento da participação referente à integração 
entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, foi destacado que deverá ser observado 
o cumprimento das metas estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho, bem como na 
legislação vigente. Posta a matéria em votação, foi aprovada por maioria dos votantes, 
conforme mapa de votação anexo a esta ata, e com manifestação contrária do acionista 
Leandro José Grassmann, também em anexo (II). Registrado que todos os votos 
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apresentados pelos acionistas presentes nesta Assembleia Geral Ordinária, bem como os 
recebidos pelo boletim de voto a distância, relativos ao item 2, foram recebidos pela mesa. 
Sobre o item 3 - Fixação da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e 
membros de Comitês Estatutários para o exercício de 2022, o Presidente da Assembleia 
informou que, nos termos do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/76, para o ano de 2022 a 
Administração propôs o mesmo limite global anual do exercício anterior de até R$13.002.528,27 
(treze milhões, dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), a ser 
individualizado pelo Conselho de Administração, ressaltando que a proposta considera as 
responsabilidades dos administradores, o tempo dedicado às funções, a competência, a 
reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. O Representante do Estado do 
Paraná informou, porém, que o Acionista Majoritário apresentou nova proposta de remuneração 
dos Administradores, Conselho Fiscal, Comitê de Indicação e Avaliação, Comitê de Auditoria 
Estatutário, Comitê de Investimentos e Inovação, Comitê de Minoritários e Comitê de 
Desenvolvimento Sustentável, para o exercício de 2022, tendo excluído, do valor anteriormente 
proposto, o bônus da Diretoria Executiva e ressaltado que a remuneração individualizada não 
deverá contemplar aplicação de correções ou reajustes aos membros do Conselho de 
Administração, Comitês Estatutários, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Desse modo, 
propôs aprovar o limite global anual da remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais 
e membros dos Comitês Estatutários, para o exercício de 2022, de até R$10.271.869,38 (dez 
milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), 
já incluídos os encargos que sejam ônus da Companhia e benefícios. Foi registrado que, tendo 
em vista que a nova proposta não foi apreciada antecipadamente pelos acionistas, os votos 
recebidos pelo “Boletim de Voto” serão desconsiderados e computados como abstenção, nos 
termos da legislação vigente, e a nova proposta foi apreciada e votada pelos acionistas 
presentes. Posta a matéria em votação, a proposta foi aprovada por maioria dos votantes, 
conforme mapa de votação anexo a esta ata. Assim, registra-se que o limite global anual 
aprovado para a remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, para o exercício de 
2022, é de R$10.271.869,38 (dez milhões, duzentos e setenta e um, oitocentos e sessenta e 
nove reais e trinta e oito centavos), observado que não deverá contemplar a aplicação de 
correções ou reajustes nos valores individualizados de cada membro do Conselho de 
Administração, Comitês Estatutários, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, nem, tampouco, o 
pagamento de bônus à Diretoria Executiva. Registrado que todos os votos apresentados pelos 
acionistas presentes nesta Assembleia Geral Ordinária, bem como os recebidos pelo boletim de 
voto a distância, relativos ao item 3, foram recebidos pela mesa. Passando, a seguir, à pauta 
da 204ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, relativamente ao item 1 da ordem do dia 
- Exame, discussão e votação de proposta sobre Política de Indenidade, em atendimento 
às disposições do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Presidente, submeteu para 
apreciação, análise e deliberação desta Assembleia Geral de Acionistas, conforme previsto no 
Estatuto Social da Companhia, proposta de Política de Indenidade da Copel, que contempla as 
diretrizes gerais do modelo de Contrato de Indenidade da Companhia e do Termo de 
Compromisso, ambos como seus anexos, e apresenta como Limite Máximo De Garantia o valor 
de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Tal Política foi apreciada pelo Conselho de 
Administração, em sua 224ª Reunião Ordinária, de 16.03.2022, e encaminhada a esta 
Assembleia Geral Extraordinária, com recomendação para aprovação. Posta a matéria em 
votação, foi aprovada por maioria dos votantes, conforme mapa de votação anexo a esta 
ata. Registrado que todos os votos apresentados pelos acionistas presentes nesta Assembleia 
Geral Extraordinária, bem como os recebidos pelo boletim de voto a distância, relativos ao item 
1, foram recebidos pela mesa. Em seguida, sobre o item 2 da ordem do dia - Exame, discussão 
e votação de proposta para preenchimento de vaga no Conselho Fiscal - CF, o Sr. 
Presidente informou sobre a necessidade de eleição de membro do Conselho Fiscal para 
preencher vaga de indicação pelo Estado do Paraná, acionista controlador da Companhia, em 
função da renúncia de João Luiz Giona Junior (Conselheiro Fiscal suplente). Propôs, então, na 
qualidade de Representante do Estado do Paraná, fosse eleito para integrar o Conselho Fiscal 
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da Companhia, para completar o mandato 2021-2023, como Conselheiro Fiscal suplente, 
Roberto Zaninelli Covelo Tizon, brasileiro, casado, auditor fiscal, portador da carteira de 
identidade RG nº 4.669.425-2/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 723.928.199-04, residente 
e domiciliado na Rua Silveira Peixoto nº 1062, ap. 31, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-
120. As informações sobre o candidato para eleição ao Conselho Fiscal da Copel foram 
disponibilizadas nos termos do item 12.5 do Formulário de Referência, em cumprimento à 
Instrução CVM 481/2009. A conformidade do eleito foi verificada pela Companhia mediante 
diligência de integridade (background check) e pelo Comitê de Indicação e Avaliação - CIA, que 
afirmou, em sua 49ª Reunião, de 25.03.2022, que sua indicação está aderente aos preceitos 
das Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, ao Estatuto Social da Companhia e às 
demais legislações e regulamentos vigentes. Colocada em votação, depois de examinada a 
documentação pertinente, foi eleito, por maioria dos votantes, Roberto Zaninelli Covelo 
Tizon, como Conselheiro Fiscal suplente, conforme mapa de votação anexo a esta ata. Foi 
registrado que o Conselho Fiscal da Copel, para completar o mandato de abril de 2021 a abril 
de 2023, passa, então, a ser assim composto: Demetrius Nichele Macei, Harry Françóia Júnior, 
José Paulo da Silva Filho, Eduardo Badyr Donni, e Raphael Manhães Martins, como titulares; e 
Roberto Zaninelli Covelo Tizon, Otamir Cesar Martins, Verônica Peixoto Coelho, Estevão de 
Almeida Accioly, e Cristiane do Amaral Mendonça, como respectivos suplentes. Registrado que 
todos os votos apresentados pelos acionistas presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, 
bem como os recebidos pelo boletim de voto a distância, relativos ao item 2, foram recebidos 
pela mesa. Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura 
da ata, que, reaberta a sessão, foi lida e aprovada, ficando desde logo autorizada pelos Srs. 
Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei Federal n.º 6.404/76. Registra-se que, nos 
termos do § 2.º do artigo 21-V da ICVM 481/09, as assinaturas dos acionistas que participaram 
por meio do envio do boletim de voto à distância ou pela plataforma digital Microsoft Teams 
serão realizadas pelo presidente da mesa ou pela secretária. Nos termos da legislação aplicável, 
esta Assembleia foi integralmente gravada e o registro ficará arquivado na sede da Companhia 
e protegido nos termos da lei e das normas aplicáveis. ----------------------------------------------------- 
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GUILHERME DANTAS FERNANDES ALVES; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE 



34 
 

PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF 
LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; 
NORGES BANK;  PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STATE ST GL 
ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; THE EMERGING M.S. OF THE DFA 
I.T.CO.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; SCHOOL EMPLOYEES 
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; INTERNATIONAL MONETARY FUND; STICHITING BLUE 
SKY ACT EQ EM MK GL FUND;  TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF 
ILLINOIS; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;  EMER MKTS CORE EQ PORT DFA 
INVEST DIMENS GROU;  ALASKA PERMANENT FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; 
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND; WISDOMTREE EMERGING 
MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PUBLIC LIMITED 
COMPANY; IVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES MSCI EMERGING 
MARKETS SMALL CAP ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE 
COMPANY INDEX FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SSGATC I. F. F. T. E. 
R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A 
SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD 
EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON 
LENDING COMMON TRT FUND; STICHTING PGGM DEPOSITARY; STATE STREET 
GLOBAL A. L. S. - S. S. E. M. ESG S. E. E. F.; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; 
THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK; INVESCO MARKETS III PLC - 
INVESCO FTSE RAFI ALL-WORLD 3000 U; INVESCO MARKETS III PLC - INV FTSE RI 
EMERGING MARK U ETF; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; LEGAL GENERAL 
GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; CUSTODY B. OF J. LTD. RE: STB D. E. E. F. 
I. M. F.; DELA DEPOSITARY ASSET MANAGEMENT B.V.; GMO GLOBAL R RETURN (UCITS) 
F, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; GLOBEFLEX 
EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; 
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF; VANGUARD FUNDS PUBLIC 
LIMITED COMPANY; UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR 
EAST; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F; 
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- FUNDAMENTAL; MISSOURI 
EDUCATION PENSION TRUST; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERG0ING MARKETS LARGE 
COMPANY INDEX ETF; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; NORTHERN TRUST 
COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; STATE STREET GLOBAL ALL 
CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL 
INSURANCE; METALLRENTE FONDS PORTFOLIO; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE 
EMERGING MARKETS FUND; PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUND LLC; THE BOARD 
OF THE PENSION PROTECTION FUND; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE 
GLOBAL ALL CAP INDEX F; PRIME SUPER; CITITRUST LTD A T VANG FDS S - VANGUARD 
MODERATE GROWTH FUND; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA 
EXTENSION FUND II; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION 
FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGIN; 
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING 
MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS 
SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; INVESCO PUREBETASM FTSE 
EMERGING MARKETS ETF; FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV; FRANKLIN TEMPLETON 
ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 
FUND; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL; FIDELITY 
CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND; FRANKLIN TEMPLETON 
ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN; AVIVA I INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA I 
INTERNATIONAL I T F; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT 
INDEX T; ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST; MERCER 
UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY 
LONG/SHORT F; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLE; 
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VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; ARROWSTREET EMK 
ALPHA EXTENSION FUND L.P.; HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT 
EMERG; ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRU; 
ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TR; INVESCO RAFI 
FUNDAMENTAL GLOBAL INDEX TRUST; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING 
MARKETS EX CHIN; BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD; 
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - 
LABOR RETIREMENT FUND; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS 
MASTER TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S 
F;Por: Secretária da Assembleia 
 
 
DENISE TEIXEIRA GOMES 
Secretária 


