Data e Horário do Evento:

11

Local do Evento:
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19/08/2020
10h às 12h

TVB3

Assunto:

ATA - Audiência Pública DDN nº 01/2020 – Desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.
Participantes:

Ver listas de participantes em anexo

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2020, das 10h às 12h, no sistema da TVB3 (www.tvb3.com.br),
estiveram reunidos os seguintes integrantes da mesa para a realização da Audiência Pública do processo de
desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.:


Wendell Oliveira – Diretor Geral da Copel Telecom



Eloir Joakinson Junior – Diretor de Finanças da Copel Telecom



Marcos Spieler – Diretor Administrativo do Rothschild & Co



Vitor Stern – Advogado da Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados



Guilherme Peixoto – Gerente de Processos Licitatórios da B3



Milton Santos – Assessor da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel Holding

Registra-se que em 07.08.2020 foi publicado o aviso da Audiência Pública DDN nº 01/2020 no Diário Oficial do
Estado do Paraná (Anexo 01).
Concomitantemente à publicação do aviso no Diário Oficial, na mesma data de 07.08.2020 foi publicado o
Regulamento da Audiência Pública DDN nº 01/2020 (Anexo 02) no website da Copel.
Importante registrar também que a realização da audiência foi divulgada através dos meios de comunicação
aplicáveis.
A presente ata tem por objetivo registrar a memória do resultado conceitual das impressões colhidas durante a
sessão da Audiência Pública DDN nº 01/2020.
Importante registrar que, em conformidade com o previsto no Regulamento da Audiência Pública DDN nº 01/2020,
será elaborado um relatório interno contendo registro dos participantes e das eventuais impressões, contribuições,
sugestões e críticas por escrito recebidas antes e durante a sessão da Audiência Pública DDN nº 01/2020.
Considerando a situação de emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, a Audiência Pública foi
realizada exclusivamente de forma remota e virtual, por meio da rede mundial de computadores.
A Audiência Pública foi realizada no ambiente virtual disponibilizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (TVB3).
O acesso à Audiência Pública esteve disponível para qualquer pessoa interessada, a partir de qualquer lugar.
Inclusive, importante registrar que o evento foi realizado de forma bilíngue, possibilitando o acesso por estrangeiros,
sendo que foi disponibilizado um canal na língua portuguesa e outro canal na língua inglesa, a depender da escolha
do interessado.
Conforme previsto no Regulamento, o acesso ao ambiente da Audiência Pública se dava através do link
www.tvb3.com.br.
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Ao acessar o link www.tvb3.com.br o interessado encontrava duas opções para entrar no ambiente do evento, sendo
uma opção para a entrada na Audiência Pública com o áudio no idioma português e a outra opção para a entrada na
Audiência Pública no ambiente com o áudio na língua inglesa.
Ao clicar no ambiente escolhido (português ou inglês), o interessado era direcionado ao ambiente de autenticação,
que consistia em um formulário simples para a inserção do seu nome, empresa, endereço de e-mail e cidade a partir
de onde estava acessando o evento.
A lista dos participantes que escolheram participar no ambiente com o áudio na língua portuguesa é encontrada no
arquivo em anexo (Anexo 03).
A lista dos participantes que escolheram participar no ambiente com o áudio na língua inglesa é encontrada no
arquivo em anexo (Anexo 04).
O Regulamento da Audiência Pública DDN nº 01/2020 previa que eventuais perguntas poderiam ser enviadas
previamente ao evento, através do seguinte endereço de e-mail apddn01.2020@copel.com, mas que também seria
possível o envio de perguntas e manifestações durante a realização do evento da Audiência Pública, no âmbito do
sistema da TVB3, o que foi operacionalizado de forma acessível, intuitiva e amigável.
Foi informado também que todas as etapas da realização do desinvestimento estão obedecendo às leis e
regulamentos aplicáveis, sendo que a Copel está primando pela total transparência do processo.
Estão sendo cumpridas todas as etapas necessárias, sendo uma delas a presente audiência pública, previamente à
publicação do edital do leilão, que será realizado na B3.
Ainda, de início, registra-se que a Audiência Pública DDN nº 01/2020 foi gravada, sendo que o vídeo da gravação
está disponível ao público em geral no sistema da TVB3 (http://tvb3.com.br/Schedule.aspx?filter=OnDemand).
Conforme se depreende de uma análise do vídeo da gravação da Audiência Pública, foram utilizadas duas
apresentações de slides, uma com slides apresentados por profissionais da Copel e seus assessores financeiro e
jurídico (Anexo 05), e outra realizada pelo profissional da B3 (Anexo 06).
Em resumo, dando início a audiência, o Sr. Wendell Oliveira agradeceu a presença de todos e passou para a
apresentação do material elaborado para o evento, sendo seguido da apresentação do Sr. Marcos Spieler, e,
posteriormente, do Sr. Vitor Stern, e, por fim, do Sr. Guilherme Peixoto.
Ao final das apresentações foi aberto espaço para perguntas e manifestações. As perguntas foram compiladas pelo
Sr. Milton Santos e direcionadas aos demais membros da mesa.
Foram respondidas durante o evento, conforme vídeo da gravação, todas as perguntas possíveis na disponibilidade
de tempo do evento. Todas as manifestações e perguntas são encontradas no documento em anexo (Anexo 07),
que também apresenta um breve esclarecimento para cada uma delas.
Página 2 de 3

Assinado digitalmente por: Cassio Santana da Silva em 04/09/2020 14:27, Eduardo Vieira de Souza Barbosa em 04/09/2020 17:23. Inserido ao protocolo 16.872.715-1
por: Milton Francisco dos Santos Junior em: 04/09/2020 13:00. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5d53b2bb22617d62fae3deb065b249a5.

Data e Horário do Evento:

13

Local do Evento:

4

19/08/2020
10h às 12h

TVB3

Assunto:

ATA - Audiência Pública DDN nº 01/2020 – Desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.
Participantes:

Ver listas de participantes em anexo
Após a resposta aos esclarecimentos, o Sr. Milton Santos solicitou que os membros da mesa fizessem as suas
considerações finais.
O resultado conceitual das impressões colhidas durante a sessão da Audiência Pública DDN nº 01/2020 foi positivo,
sendo que existe o entendimento de que todas as perguntas e manifestações estão adequadamente endereçadas
nos documentos que instruem o processo interno de desinvestimento, que por sua vez está devidamente motivado e
justificado.
O Sr. Wendell Oliveira, após as suas considerações finais, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
da correta instrução do presente processo de desinvestimento, que se caracteriza por um dos últimos processos
envolvendo a passagem para a iniciativa privada de empresa do setor de telecomunicações.
Por fim o Sr. Wendell Oliveira deu por encerrada a audiência pública, e para constar, esta ata foi lavrada e será
disponibilizada no website da Copel, conforme previsto no Regulamento da Audiência Pública, sendo também
anexada ao processo nos arquivos da Copel.
Anexos:
Anexo 01 - Aviso da Audiência Pública DDN nº 01/2020 publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná
Anexo 02 - Regulamento da Audiência Pública DDN nº 01/2020 disponibilizado ao público em geral no website da
Copel
Anexo 03 – Lista dos participantes no ambiente com o áudio na língua portuguesa
Anexo 04 – Lista dos participantes no ambiente com o áudio na língua inglesa
Anexo 05 – Apresentação (slides) realizada pelos profissionais da Copel e seus assessores financeiro e jurídico
Anexo 06 – Apresentação (slides) realizada pelo profissional da B3
Anexo 07 – Perguntas, manifestações e respectivos esclarecimentos
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