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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 CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos nove dias de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da Companhia, na
Rua Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração - CAD que ao final assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. Fernando Xavier Ferreira,
Presidente deste Colegiado, cumprimentou a todos e agradeceu a presença, inclusive do
Conselheiro Fiscal Sr. Osni Ristow, registrando, também, a ausência justificada do Sr. José Richa
Filho. Na sequência, o Sr. Fernando informou que a reunião havia sido convocada para que o
Colegiado deliberasse sobre os assuntos da ordem do dia, sendo que, dos previstos na
convocação, o Colegiado tratou dos seguintes: 1. Demonstrações Financeiras - ITR do 3º
trimestre de 2016; 2. Relato do Diretor Presidente; 3. Orçamento empresarial - prévia para
2017; 4. Apresentação sobre o comportamento do valor da ação da Copel; e Outros assuntos
de interesse do CAD/Companhia. Os demais assuntos previstos na convocação da presente
reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em momento oportuno para deliberação deste
Colegiado. Em continuidade, para tratar do item 1 da pauta - Demonstrações Financeiras - ITR
do 3º trimestre de 2016, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz Eduardo da Veiga
Sebastiani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, o qual, após breve
introdução sobre a matéria, cedeu a palavra ao Sr. Adriano Fedalto, Superintendente Contábil e de
Controladoria, que apresentou o resultado do 3º trimestre de 2016, analisando os destaques e as
principais variações ocorridas nas contas patrimoniais, com saldos de dezembro de 2015 em
relação a setembro de 2016, e nas contas de resultados de setembro de 2016 em relação a
setembro de 2015, detalhando também as demonstrações dos resultados, lembrando que os
números apresentados englobam as Subsidiárias Integrais da Companhia, suas Controladas e
Coligadas. Ainda com relação aos números apresentados, o Sr. Adriano destacou os efeitos de dois
eventos particulares do 3º trimestre/2016: a) o reconhecimento da remensuração do valor esperado
para a indenização dos ativos de transmissão anteriores a maio de 2000, conhecidos como RBSE,
que, em virtude de manifestações da Aneel neste trimestre durante o processo de fiscalização,
tornou necessária a redução desta estimativa na ordem de R$206 milhões registrados no resultado;
e b) o reconhecimento de provisão para contingência e efeitos tributários, na ordem de R$148
milhões, decorrentes da manifestação, pela Secretaria da Receita Federal, quanto à eventual
alteração na forma de apuração dos tributos inicidentes sobre o registro contábil da conta de
compensação de variações da parcela A - CVA. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr.
Fernando Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, para comentar as ITRs relativas ao 3º
trimestre de 2016. O Sr. Fernando, após apresentação realizada e os esclarecimentos pertinentes,
registrou que o parecer da Auditoria Externa sobre as informações financeiras trimestrais foi
apresentado sem ressalvas, visto que os números anteriormente mostrados pelo Sr. Adriano
refletem adequadamente os fatos. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas e,
em consonância à manifestação da Diretoria, em sua 2224ª reunião, realizada em 08.11.2016, do
Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em reunião conjunta realizada nesta data, e
considerando que o parecer da Auditoria Externa foi apresentado sem ressalvas, aprovaram, por
unanimidade, as referidas demonstrações financeiras, e registraram que, em seus aspectos de
relevo, estão em condições de serem encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Ainda sobre a matéria relativa ao item 1 - Demonstrações Financeiras - ITR do 3º trimestre de
2016, foi solicitado pelos Conselheiros de Administração que os materiais prévios pertinentes sejam
apresentados contemplando síntese da justificativa das recomendações da Diretoria Executiva, as
quais devem ser suportadas pelos documentos que julgarem adequados. A seguir, sobre o item 2
da pauta - Relato do Diretor Presidente, o Sr. Luiz Fernando Leone Vianna, Diretor Presidente da
Copel e Secretário Executivo deste Conselho, apresentou informações sobre assuntos corporativos
diversos. Em continuidade, sobre o item 3 - Acompanhamento do Orçamento - prévia para 2017,
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o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças e
de Relações com Investidores - DFI, o qual, após apresentar informações iniciais sobre a matéria,
cedeu a palavra à Sra. Ruth Helena Riboski, Gerente do Departamento de Planejamento
Econômico e Financeiro, que apresentou prévia da Proposta Orçamentária para o exercício de 2017
e as respectivas premissas utilizadas para sua elaboração, para conhecimento e análise deste
Colegiado, ressaltando que a proposta final deverá ser apresentada para deliberação do Conselho
de Administração em sua próxima reunião ordinária. Os Srs. Conselheiros agradeceram as
informações prestadas e apresentaram sugestões de melhoria na proposta submetida a análise, em
especial no que diz respeito à busca de oportunidade de eficiência, o que foi registrado e acatado
pelos representantes da DFI presentes na reunião. Sobre o item 4 - Apresentação sobre o
comportamento do valor da ação da Copel, o Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores - DFI, o qual falou brevemente sobre o tema e, a seguir,
cedeu a palavra ao Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, que
apresentou informações sobre o comportamento do valor da ação da Copel na Bolsa de Valores,
iniciando com demonstração de panoramas econômico, político e setoriais, além de um panorama
da própria Companhia, finalizando com a análise do desempenho de suas ações. Os Srs.
Conselheiros agradeceram as informações prestadas e solicitaram que a DFI realize novos estudos
e comparativos com a finalidade de buscar criação de valor e monitorar o desempenho das ações
da Companhia com os índices da BM&FBOVESPA: de Governança Corporativa - IGC, Nível 2,
Novo Mercado e o de Ações com Tag Along Diferenciado - ITAG. Foi solicitado, também, que, ao
mesmo tempo, seja realizado comparativo do desempenho de nossas ações com aquelas de outras
empresas com controle estatal. As solicitações foram registradas e acatadas pelos representantes
da DFI presentes na reunião. Foi registrado pela Cons. Sandra Guerra a necessidade de se
conhecer melhor o que contemplam as novas normas de instrumentos financeiros do International
Accounting Standards Board - IASB, IFRS 9, e do IFRS 15, relativos ao reconhecimento de receita,
os quais terão vigência a partir de 2018. Para tanto, solicitou apresentação da área contábil sobre a
matéria para a próxima reunião do CAD, o que contou com a anuência do Presidente e dos demais
Conselheiros. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. --------------------------------
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