DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.
o

C.N.P.J. n 02.998.301/0001-81
o
NIRE n 35.300.170.563
Ata da 181ª Reunião do Conselho de Administração
I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2016, às 15h00, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 12.901,
o
Torre Norte, 30 andar. II. MESA: Sr. Armando de Azevedo Henriques, Presidente da Mesa; Sra. Vanessa di
Sanzo Guilherme, Secretária. III. CONVOCAÇÃO: Convocação dos membros do Conselho de Administração
nos termos do Estatuto Social. IV. PRESENÇA: maioria dos membros do Conselho de Administração,
compreendendo o Sr. Armando Henriques, presente na sede social da Companhia; o Sr. Osvaldo Esteban
Clari Redes e o Sr. Eliseu N. Andrade, participando por meio de vídeo conferência, nos termos do art. 16,
§3º do Estatuto Social da Companhia; e o Sr. Martin Lythgoe, participando por meio de conferência
telefônica, nos termos do §3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia. V. ORDEM DO DIA: (i) discutir e
deliberar acerca da proposta de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de
2016; (ii) tomar conhecimento e aprovar a venda de veículo automotivo ao Diretor Presidente da
Companhia, de acordo com a Política Interna denominada “Veículos Designados” da Companhia; e (iii)
tomar conhecimento acerca da apresentação sobre o Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2015.
VI. DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente da Mesa declarou
regularmente instalada a reunião. Na sequência, os membros do Conselho de Administração passaram a
deliberar sobre a Ordem do Dia, a saber: (i) Foi apresentada aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo
Controller da Companhia, Sr. Antonio Patricio Franco Martins, a proposta de revisão do Orçamento de

Capital da Companhia para o exercício social de 2016, conforme aprovada na 307ª Reunião de
Diretoria, realizada em 17 de maio de 2016. Durante a apresentação o Sr. Antonio Patrício
informou que tal alteração decorre da necessidade de regularização dos danos sofridos pela
Companhia, em razão da cheia do rio Paranapanema, que ocorreu em janeiro de 2016, sendo
necessária a aprovação de valor adicional de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais). Realizados os esclarecimentos necessários, os Srs. Conselheiros agradeceram a
apresentação e aprovaram todos os termos da revisão proposta ao Orçamento de Capital da
Companhia para o exercício social de 2016; (ii) Em seguida, foi informado pela Sra. Vanessa di
Sanzo Guilherme, secretária da presente Reunião, o quanto descrito no Relatório
Administração/003/2016, elaborado pela Sra. Carolina G. Siqueira, analista de Administração
pleno da Companhia, acerca da venda, de acordo com a Política Interna denominada “Veículos
Designados” da Companhia, do veículo automotivo da marca Toyota, modelo Hilux SW4 SRV4X4,
ano de fabricação/modelo 2012/2013, Chassi 8AJYY59GXD6503979, Placa FGE 4586, para o
Diretor Presidente da Companhia, Sr. Armando de Azevedo Henriques, aplicando-se os
procedimentos previstos na política acima denominada, conforme aprovada na 307ª Reunião de
Diretoria, realizada em 17 de maio de 2016. Nesse sentido, os Conselheiros tomaram
conhecimento dos termos da venda do veículo e esclareceram que estão de acordo com tal
transação, considerando que está em conformidade com a Política Interna denominada “Veículos
Designados” da Companhia, sendo que o conselheiro Armando Henriques se absteve de votar,
tendo em vista tratar-se de seu próprio veículo; e (iii) Por fim, foi realizada apresentação pela
Srta. Fabiana Rodrigues, Gerente de Relações Públicas da Companhia, acerca do Relatório de

Sustentabilidade da Companhia referente ao ano de 2015. Na apresentação foram abordados os
seguintes tópicos: (i) Sustentabilidade na Duke; (ii) IIRC – Relatório Integrado; (iii) Planejamento
estratégico; (iv) Matriz de materialidade - estruturação; (v) Temas materiais – objetividade; (vi)
Resultados melhor direcionados; e (vii) Sustentabilidade como premissa para o planejamento e
condução da estratégia corporativa. Realizados os esclarecimentos necessários, os Srs.
Conselheiros agradeceram a apresentação e parabenizaram pelo resultado alcançado na
elaboração do relatório. VII. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos
trabalhos da presente reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro
assunto a considerar e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou que se
lavrasse a ata da presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes,
passando a constar do livro próprio. Conselheiros Presentes: (i) Sr. Eliseu N. de Andrade; (ii) Sr. Martin
Lythgoe; (iii) Osvaldo Esteban Clari Redes e (iv) Armando Henriques. Na qualidade de Secretária da Reunião,
declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 02 de junho de 2016.
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Secretária

