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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 SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, 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. O Presidente do Colegiado, Sr. Mauricio
Schulman, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião, e registrou
a ausência justificada do Conselheiro de Administração Sergio Abu Jamra Misael. Na
sequência, informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse
sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: 1. Relato do Diretor Presidente da
Companhia; 2. Atualização do cenário financeiro da Companhia; 3. Redução do
Orçamento Anual de Investimento - OAI para 2017; 4. Reavaliação de ativos não
estratégicos; 5. Segundo Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a Copel (Holding),
a Cutia e suas SPEs e a WEG Equipamentos Elétricos S.A.; e 6. Participação da
Copel no empreendimento “Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. – Complexo Bento
Miguel”. Na sequência, sobre o item 1 - Relato do Diretor Presidente, o Sr. Antonio
Sergio de Souza Guetter, Diretor Presidente da Copel (Holding), membro deste Conselho,
apresentou aos demais Conselheiros assuntos corporativos diversos, destacando, entre
outros, que participou, em 21.09.2017, em Nova York, da Cúpula dos Líderes do Pacto
Global das Nações Unidas, evento que reúne líderes das empresas, da sociedade civil, da
academia, do governo e das Nações Unidas para acelerar as ações e parcerias comerciais
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU) e Acordo Climático de Paris. Relatou que a Copel foi escolhida pela
ONU, durante o mesmo evento, para coordenar o escritório do Programa Cidades do Pacto
Global na Região Sul do Brasil, cuja proposta é estabelecer parcerias multissetoriais
envolvendo governo, empresas, sociedade civil e universidades para desenvolver projetos
inovadores e buscar soluções para os desafios urbanos. Repassou, ainda, informações
atualizadas sobre a situação da empresa Sercomtel, registrando que a Companhia está em
contato permanente com aquela empresa para auxiliar no processo, tendo constituído um
grupo de trabalho para entender e analisar com profundidade a situação, a fim de
mensurar os eventuais impactos para a Copel. Falou, por fim, sobre a cerimônia realizada
na Bolsa de Nova York (NYSE) para homenagear a Copel pelos 20 anos de listagem das
ações da Companhia na bolsa norte-americana. Os Conselheiros agradeceram as
informações. Sobre o item 2 - Atualização do cenário financeiro da Companhia, o Sr.
Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, apresentou
a atualização dos cenários financeiros e o plano de ação proposto, os principais objetivos
estratégicos de curto prazo, a evolução do EBTIDA e dos covenants, os possíveis cenários
para 2017 (otimista X pessimista), os riscos adicionais, a revisão do plano de captação, a
revisão do plano de realocação de recursos, a evolução da dívida bruta, o fluxo de caixa
mensal, o plano de otimização de custos e a atualização do Plano Plurianual (2017 - 2021).
Adicionalmente, o Sr. Moura ressaltou a realização do “Encontro de Lideranças”, realizado
em 21.08.2017, com Diretores e Gerentes (aproximadamente 400 pessoas), enfatizando a
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importância do engajamento de todos nas ações voltadas à gestão de custos. Citou,
também, o Gabinete de Gestão Estratégica - GGE, criado na Companhia para dar
agilidade ao plano de redução de custos, o qual já implementou, aproximadamente, 48
ações. O Conselho de Administração, após analisar e debater o tema, agradeceu pelas
informações prestadas e solicitou a atualização do assunto na próxima reunião. Na
sequência, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário informaram que, em reunião
realizada nesta data, foi discutido o tema relativo ao Programa de Desligamento
Incentivado – PDI e que os membros daquele Colegiado deliberaram pelo
encaminhamento do assunto para conhecimento do Conselho de Administração - CAD,
com a orientação de que, em reunião próxima do CAD, a matéria seja pautada como
deliberativa, para definições sobre o PDI vigente na Companhia. Relativamente ao item 3 Redução do Orçamento Anual de Investimento - OAI para 2017, o Sr. Adriano Rudek
de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores – DFI, apresentou
propostas de alterações no Programa de Investimento 2017 da Copel, que passou por
nova revisão com o objetivo de readequar o cronograma físico-financeiro para 2017.
Ressaltou que as alterações contemplam a SPE Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., a
Copel Distribuição S.A. e a Copel Telecomunicações S.A., passando de
R$2.876.641.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e seis milhões e seiscentos e
quarenta e um mil reais) para R$2.331.300.000,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e um
milhões e trezentos mil reais) em 2017, totalizando uma redução de R$545.341.000,00
(quinhentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil reais). O Conselho
de Administração, após debater o assunto e de acordo com a recomendação da Diretoria
Executiva da Companhia, em sua 2264ª Reunião de Diretoria, de 14.09.2017, aprovou, por
unanimidade, as reduções propostas no Programa de Investimento para 2017, que passa
de R$2.876.641.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e seis milhões e seiscentos e
quarenta e um mil reais) para R$2.331.300.000,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e um
milhões e trezentos mil reais) em 2017. A seguir, sobre o item 4 - Reavaliação de ativos
não estratégicos, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com
Investidores – DFI, comunicou a presença, nesta reunião, dos bancos Bradesco BBI S.A. e
Bank of America Merryl Lynch, com a finalidade de apresentar considerações sobre
alternativas para reavaliação de ativos não estratégicos da Copel. O Conselheiros de
Administração, após conhecer e debater o assunto, agradeceram as informações
prestadas e determinaram à Diretoria Executiva acelerar os estudos e os trabalhos
referentes à destinação dos ativos não estratégicos da Companhia. Posteriormente, a
respeito do item 5 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a Copel
(Holding), a Cutia e suas SPEs e a WEG Equipamentos Elétricos S.A., o Sr. Sergio Luiz
Lamy, Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão S.A., apresentou as
justificativas elaboradas pela Diretoria da Sociedade de Propósito Específico - SPE Cutia
Empreendimentos Eólicos S.A. para assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato firmado
entre a Copel (Holding), a Cutia e suas SPEs, que se constituem ativos da Copel Geração
e Transmissão S.A. (Usina de Energia Eólica Potiguar S.A, Usina de Energia Eólica Cutia
S.A, Usina de Energia Eólica Jangada S.A, Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A,
Usina de Energia Eólica Esperança do Nordeste S.A, Usina de Energia Eólica Paraiso dos
Ventos do Nordeste S.A, Usina de Energia Eólica Guajiru S.A.,) e a WEG Equipamentos
Elétricos S.A. Registrou que a Diretoria Reunida da Copel (Holding), em sua 2263ª
Reunião de Diretoria, de 05.09.2017, aprovou a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato
firmado entre Copel (Holding), Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. e as referidas SPEs e
WEG Equipamentos Elétricos S.A. O Conselho de Administração, agradeceu pelas
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informações. Por fim, sobre o item 6 - Participação da Copel no empreendimento
“Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. – Complexo Bento Miguel”, o Sr. Sergio Luiz
Lamy, Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão S.A., apresentou a atualização
da avaliação econômico-financeira do Complexo Eólico Bento Miguel, propondo a
continuidade do projeto, por considerar que parcela preponderante do empreendimento já
foi construída e que seu valor presente líquido é mais vantajoso quando comparado com o
de uma eventual desistência. Após verificação dos documentos apresentados, previamente
analisados e aprovados pela Diretoria Executiva da Copel (Holding), em sua 2264ª
Reunião de Diretoria, de 14.09.2017, o Conselho de Administração, deliberou, por
unanimidade, pela continuidade da execução do empreendimento “Cutia Empreendimentos
Eólicos S.A. – Complexo Bento Miguel, com a recomendação à Diretoria Executiva de
avaliação permanente dos projetos da Companhia e da gestão dos riscos envolvidos, e de
que sejam elaboradas notas técnicas, das diversas áreas da Companhia, com a finalidade
de embasar as decisões dos Colegiados. Adicionalmente, face aos desafios do projeto e
seu descolamento do plano inicial de investimento e de orçamento, as Conselheiras Olga
Stankevicius Colpo e Leila Abraham Loria solicitaram que fosse atualizado o estudo de
viabilidade do referido projeto, incluindo novas ações estratégicas e táticas para mitigar
riscos e equacionar as questões econômicas e de retorno do investimento, devendo o
mesmo ser submetido a este Conselho. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi
encerrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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