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 185ª Reunião do Conselho de Administração
I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2016, às 16h00min, na sede social da Companhia, localizada
o
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 30 andar. II. MESA: Sr. Osvaldo
Esteban Clari Redes, Presidente da Mesa; Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. III. CONVOCAÇÃO: Convocação dos
membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social. IV. PRESENÇA: maioria dos membros efetivos do Conselho
de Administração, compreendendo o Sr. Osvaldo Esteban Clari Redes e o Sr. Eliseu N. Andrade, participando por conferência
telefônica, nos termos do §3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, e o Sr. Armando de Azevedo Henriques, participando
mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. V.
ORDEM DO DIA: (a) tomar conhecimento acerca do resultado de vendas de energia elétrica pela Companhia, apurado no 1º
semestre de 2016; (b) tomar conhecimento acerca da apresentação realizada pela Área de Operações da Companhia, acerca da
regulamentação de segurança de barragens, decorrente da Lei nº 12.334/2010; (c) discutir e ratificar a alteração do Orçamento de
Capital da Companhia para o exercício social de 2016, nos termos apresentados e aprovados na 89ª Reunião do Conselho Fiscal,
realizada em 11 de agosto de 2016; e (d) conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 15
de julho de 2016 (“AGE”), bem como nos termos do artigo 59, §1º da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre a alteração da
Data da Emissão da 6ª Emissão de Debêntures, atualmente em negociação pela Companhia, e, consequentemente, das datas cuja
fixação depende da fixação da Data de Emissão, incluindo as datas de vencimento e de pagamento da Remuneração. VI.
DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente da Mesa da presente reunião declarou regularmente
instalada a reunião, tendo em vista o recebimento antecipado do voto, por correio eletrônico, do Conselheiro de Administração
efetivo Sr. Armando de Azevedo Henriques, nos termos do art. 16, §3º do Estatuto Social da Companhia. Ato contínuo, passaram os
membros do Conselho de Administração a deliberar sobre a Ordem do Dia, a saber: (a) Inicialmente, foi realizada apresentação pelo
Sr. Plautius Soares André Filho, Diretor Executivo Comercial, acerca do resultado de vendas de energia elétrica pela Companhia,
apurado no 1º semestre de 2016. Durante a apresentação foram abordados os seguintes tópicos: (i) Evolução do Consumo do
Ambiente de Contratação Livre (“ACL”); (ii) Ambiente de Mercado no 1º Semestre de 2016; (iii) Balanço de Oferta e Demanda no
ACL; (iv) Evolução dos Preços em 2016; (v) Performance Comercial no 1º Semestre de 2016; (vi) Resultados de Vendas por Período
de Suprimento Anual; (vii) Performance Comercial perante a concorrência; (viii) Atividade de Prospecção – Indicador do Sistema de
Gestão; (ix) Posição Consolidada do Portfólio de Vendas 7&5; e (x) Contratos Fechados até Julho de 2016. Realizados os
esclarecimentos necessários, os Srs. Conselheiros agradeceram a apresentação; (b) A seguir, foi realizada apresentação pelo Sr.
Rodrigo Miranda Carvalho, Engenheiro Civil de Segurança de Barragens, e pelo Sr. Carlos Alberto Dias Costa, Diretor de Operações e
Meio Ambiente, acerca da regulamentação de segurança de barragens, disposta na Lei nº12.334/2010. Durante a apresentação
foram abordados os seguintes tópicos: (i) Acidentes com barragens no Brasil e ruptura de barragens da Samarco em 2015; (ii)
Abrangência da Lei nº 12.334/2010; (iii) Classificação de Barragens; (iv) Resolução Normativa nº 696/2015 – SFG/ANEEL; (v)
Resultado Consolidado; e (vi) Principais obrigações, prazos e gastos. Realizados os esclarecimentos necessários, os Srs. Conselheiros
agradeceram a apresentação; (c) Ato contínuo, o Sr. Antonio Patricio Franco Martins, controller da Companhia, apresentou aos Srs.
Conselheiros a alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016, realizada no mês de agosto de
2016, para regularização dos danos sofridos em razão da cheia do rio Paranapanema em janeiro de 2016, conforme apresentada na
89ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 11 de agosto de 2016. Após as devidas explicações, os Srs. Conselheiros informaram
que tomaram conhecimento da necessidade de revisão do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2016 e
por unanimidade ratificaram as referidas alterações nos termos apresentados ao Conselho Fiscal na reunião realizada em 11 de
agosto de 2016; e (d) Por fim, foi apresentada aos Srs. Conselheiros pela Sra. Angela Seixas, Diretora Executiva Financeira, de
Controles Internos e Informática e Diretora de Relações com Investidores, a proposta de alteração da Data da Emissão da 6ª
Emissão de Debentures de 10 de agosto de 2016, conforme aprovada na AGE, para 08 de setembro de 2016, em razão das
negociações do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da

Espécie Quirografária, em Série Única, da Sexta Emissão da Companhia ("Escritura de Emissão"). Realizados os esclarecimentos
necessários, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, conforme autorizado pela AGE, e nos termos do artigo 59, §1º da Lei das
Sociedades por Ações, resolveram aprovar a proposta de alteração da Data da Emissão da 6ª Emissão de Debêntures nos termos
apresentados, e, consequentemente, das datas cuja fixação depende da fixação da Data de Emissão, incluindo as datas de
vencimento e de pagamento da Remuneração. 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)
Osvaldo Esteban Clari Redes; (ii) Eliseu Andrade; e (iii) Armando de Azevedo Henriques. Na qualidade de Secretária da Reunião,
declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 23 de agosto de 2016.

___________________________________
Vanessa di Sanzo Guilherme
Secretária

