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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 1ª Reunião Quadrimestral 2019 
 
Dia 27/03 

Projeto de terceirização 
Sindicatos questionaram sobre o projeto de terceirização geral que a Copel 
está desenvolvendo, pois se preocupam com a qualidade de serviços 
prestados por terceiros, tendo em vista os riscos trabalhistas aos quais 
empregados terceiros estão expostos. Os representantes sindicais alertaram 
sobre empresas que não estão seguindo o contrato com a Copel. Também 
sinalizaram casos em que empresas terceirizadas não têm cumprido normas 
de segurança. 
 
Copel informou que a terceirização tem ocorrido em situações pontuais, no 
entanto há um estudo para que este processo seja feito de forma mais 
centralizada. 
 
Além disso, a Empresa ressalta que, tanto os sindicatos, quanto os 
empregados, podem monitorar e informar à Copel, de forma anônima ou não, 
sobre casos como os mencionados. Citado também o canal confidencial como 
uma forma segura de fazer a denúncia. Outrossim, sinalizou que os sindicatos 
podem trazer diretamente aos representantes da empresa, para que cada 
situação possa ser verificada. 
 
Sindicatos informaram que, na empresa Andrade Serviços Gerais, houve uma 
situação em que determinada empregada terceirizada de Faxinal gozou férias e 
a empresa não pagou a pessoa que veio cobrir as férias. A própria empregada 
está pagando. 
 
Copel irá levantar e avaliar a situação. 
 

Política Salarial  e plano de cargos e salários: 
 
Sindicatos questionaram sobre o plano para carreira de gestores, solicitando 
explicações pela Copel. 
 
Também sinalizaram a importância de ter melhoria para todos os empregados, 
inclusive os de inicio de carreira. 
 
Sindicatos solicitam informações sobre a política de mérito e antiguidade para 
2019 quanto a percentual a ser disponibilizado e data da aplicação. 
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Sindicatos relatam descontentamento dos empregados relacionado à politica 
salarial tendo em vista a demora de progressão na carreira. 
 
Sindicatos também informaram que empregados avaliados no programa nossa 
energia tem expectativa de ter progressão salarial em políticas salariais da 
Empresa, mas que isto não está ocorrendo. Também, sinalizaram que isto vai 
impactar na pesquisa que está sendo realizada no momento. 
 
Sindicatos solicitaram que a política de valorização do empregado tenha mais 
transparência. 
 
Copel informou que não há um posicionamento estruturado sobre o tema. 
Sinalizou que a diretoria tomou posse recentemente e ainda está avaliando e 
priorizando projetos. Além disso, salientou que a pesquisa de clima que está 
sendo realizada é para identificar o que realmente está precisando ser 
melhorado na Empresa, que a pesquisa é organizada e estruturada de forma 
neutra e por entidade externa. 
 
Copel informou que nas últimas políticas salariais, os valores disponibilizados 
de acordo com a capacidade da empresa não foram suficientes para atender a 
todos os empregados avaliados no grupo de alto desempenho do programa 
Nossa Energia. Contudo, disse que a empresa tem dado tratativas 
diferenciadas para estes empregados por meio de outras formas como 
prioridade para participação em cursos, eventos e concessão de outros 
benefícios. 
 
Copel lembrou que a nova diretoria tem buscado uma gestão com base em 
redução de custos, eficiência operacional e meritocracia. 
 
 
Impacto do PDI 2018 
Sindicatos solicitam o impacto do PDI 2018 no quadro funcional e na folha de 
pagamento. 
 
A Copel informou que o impacto das saídas representou 7% de redução no 
quadro de pessoal, base de dez/2018, e 8% do custo nominal, considerando a 
folha de fevereiro/2019 (base de folha de pagamento, não contábil). 
 
 
Fundação Copel 
Considerando a existência de ações judiciais movidas por participantes contra 
a FUNDAÇÃO COPEL, sindicatos solicitam as seguintes informações: 
- quantidade de ações judiciais e motivação das mesmas; 
- valores já pagos e custos provisionados; 
- atitudes da FUNDAÇÃO COPEL visando evitar o ajuizamento desse tipo de 
ação; 
- qual o impacto financeiro sobre os demais participantes da FUNDAÇÃO. 
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O Sr. Andre Luiz Moreira Marino, da Fundação Copel, apresentou dados sobre 
as ações judiciais e explanou sobre as diversas ações que a empresa tem feito 
para evitar tais impactos financeiros. 
 
Comprovante de depósito em conta do empregado 
Sindicato solicita que seja comunicado, pela Empresa ao empregado, quando 
do fechamento de prestação de contas, contendo os valores a receber. 
 
Copel irá levantar e avaliar a situação e apresentará novas informações na 
próxima reunião quadrimestral. 
 
 
 
Auxílio-creche 
Sindicatos solicitam modelo de Recibo para preenchimento pelas empregadas 
para atender cláusula décima sétima ACT 2018/2019. 
 
Copel informou as limitações para atender ao pleito e lembrou que nas 
reuniões do ACT 2018/2019 foi definido que os sindicatos ficaram responsáveis 
por estudarem opções e retornarem para avaliação da Copel. 
 
 
 
NACs 
Sindicatos informaram que já tinham solicitado cópias das NACs da Copel, mas 
ainda não receberam. 
 
Copel informou que foi encaminhado no dia 28/09/2018. 
Confirmado em reunião o envio. 
 
 
Folga dos empregados 
 
Sindicatos informaram que a folga do 7º dia dos empregados está sendo 
comunicada às 17h  do dia anterior. 
 
Copel irá verificar e apresentará mais informações na próxima reunião 
quadrimestral. 
 
 
 
CTE 
Sindicatos solicitaram mais informações sobre a situação da Copel Telecom, 
mediante entrega de ofício sem numeração, no qual solicitam acesso às atas 
de reuniões do Grupo de Trabalho criado para tratar da possível segregação de 
ativos da Empresa. 
 
Copel informou a necessidade da empresa tendo em vista a especificidade do 
negócio da Telecom e destacou que não existem ainda definições concretas 
para serem divulgadas. 
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Sobreaviso  
Sindicatos demonstraram preocupação com situações de empregados que 
passam das 2 horas extras diárias (normalmente comerciais), de forma 
rotineira, e, quando são acionados para efetivo atendimento de emergências, 
os empregados já estão cansados. Gostariam de saber se o sobreaviso é 
somente para atendimento emergencial, ou seja, se está sendo acionado outro 
empregado que estiver em sobreaviso para atendimento de emergência, e não 
o mesmo que prorrogou a jornada. 
 
Copel informou verificar e apresentará mais informações sobre o 
acompanhamento do sobreaviso. 
 
 
 
Artigo 66 
Sindicato questionam que o empregado é chamado ao trabalho sem conseguir 
cumprir o intervalo de 8 horas de descanso. Comentaram que isso ocorreu com 
um empregado de Ivaiporã, de forma impositiva. 
 
Copel informou que tem um aviso para alertar o empregado e que a Copel DIS 
irá verificar o caso mencionado 
 
Sindicatos perguntaram sobre empregados do atendimento presencial que têm 
sido chamados para trabalhar na Central de Atendimento Telefônico (call 
center). 
 
Copel informou que isso pode acontecer em situações emergenciais, mas 
desde que não seja constante. Caso haja mais detalhes sobre a situação, que 
sejam encaminhados para análise da Copel. 
 
 
 
Resultados PLR 3º trimestre 
 
Sindicatos solicitaram os resultados de PLR do 3º trimestre. 
 
Copel apresentou os indicadores da PLR do 3º trimestre, conforme a seguir: 
 

Índices  Realizado  
3º Trim  Meta 

1. ISQP – Estar entre classificadas - 3 

2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido – RPL 6,8 9,56 

3. PMSO/ROL 15,98 18,61 

4. Disponibilidade do Parque Gerador 95,75 93,59 

5. SCM4_Garantia de velocidade instantânea contratada 98,84 95 

6. DEC 6,96 11,23 
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7. FEC 4,25 8,24 

 
 
 
Compensação de horas 
O tema foi definido na reunião de Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 que 
seria tratado nesta reunião quadrimestral. 

 
Sindicatos propõem que o banco de horas na modalidade atual seja prorrogado 
até maio/2019, enquanto se discute um novo banco de horas. 
 
Copel propõe que a reunião com os sindicatos ocorra por videoconferência 
tendo em vista a dificuldade financeira dos mesmos, oferecendo, inclusive, as 
instalações da Copel para realização das reuniões. 
 
Copel discorreu sobre pontos da proposta de banco de horas empresa e 
encaminhará proposta formal até a próxima semana. 
 
 

 

 

 

 

Pela Copel Holding Pela Copel Holding 

CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 76.483.817/0001-20 

  

  

__________________________ __________________________ 

Cassio Vargas Pinto Tassia da Silva Giasson Meier 

CPF - 648.446.760-91 CPF - 065.305.589-77 

Gerente Assistente DGE Superintendente CRH 

 

 

Pela Copel Holding Pela Copel Holding 

CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 76.483.817/0001-20 

  

  

__________________________ __________________________ 

Josiane da Silva O. Santiago Patricia Dittrich F. Diniz 

CPF - 008.749.199-08 CPF - 032.791.579-00 
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Gerente CPGH/CSRH Gerente NJTR 

 

 

Pela Copel Geração Pela Copel Telecomunicações 

CNPJ - 04.370.282/0001-70 CNPJ - 04.368.865/0001-66 

  

  

__________________________ __________________________ 

Fernanda Cagol de Almeida Katia de Fatima Antonio 

CPF - 052.701.279-38 CPF - 755.572.159-72 

Gerente DRHG/VRHG Gerente DPTE 

  

  

Pela Copel Distribuição  

CNPJ - 04.368.898/0001-06  

  

  

__________________________  

Fabiano Nezello  

CPF - 019.335.149-81  

Gerente DGPD  

 

Pelo SINDELPAR Pelo SINTEC 

CNPJ - 84.891.589/0001-55 CNPJ - 80.377.336/0001-07 

  

  

__________________________ __________________________ 

Paulo Sérgio dos Santos Solomar Pereira Rockembach 

CPF - 882.787.788-68 CPF - 200.228.590-04 

Diretor Presidente Diretor Presidente 

 

 

 

Pelo SINTESPAR Pelo SINAP 

CNPJ - 76.085.893/0001-87 CNPJ - 81.172.900/0001-18 

  

  

__________________________ __________________________ 

João Carlos Fassina Denise Scoparo Penitente 
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CPF - 233.976.169-72 CPF - 577.469.409-78 

Vice - Presidente Dirigente 

  

 

 

 

 

Pelo SINDENEL Pelo STEEM 

CNPJ - 01.295.051/0001-50 CNPJ - 80.893.035/0001-36 

  

  

__________________________ __________________________ 

Alexandre Donizete Martins Claudeir Fernandes 

CPF - 462.359.069-00 CPF - 527.330.769-49 

Diretor Presidente Diretor Presidente 

 

 

 

 

  

Pelo SINDEL Pelo STIECP 

CNPJ - 01.011.244/0001-32 CNPJ - 01.124.499/0001-01 

  

  

__________________________ __________________________ 

Edgard Jankowski Ivan de Oliveira Soares 

CPF - 474.722.609-59 CPF - 244.044.039-68 

Dirigente Diretor Presidente 

 

 

 

  

Pelo SINEL Pelo SINDASP 

CNPJ - 03.690.095/0001-00 CNPJ - 77.948.727/0001-20 

  

  

__________________________ __________________________ 

Jimi Helio Ferreira Kristiane Plaisant Marcon 

CPF - 437.720.729-68 CPF – 032.451.589-80 

Diretor Presidente Diretora Presidente 
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Pelo SINSEPAR Pelo SINAEP 

CNPJ - 80.328.370/0001-91 CNPJ - 77.974.434/0001-17 

  

  

__________________________ __________________________ 

Neuralice Cesar Maina Aloísio Merlin 

CPF - 209.978.509-06 CPF - 002.882.339-72 

Diretora Presidente Diretor Presidente 

  

 

 

Pelo SICONTIBA Pelo SENGE 

CNPJ - 76.686.963/0001-52 CNPJ - 76.684.828/0001-78 

  

  

__________________________ __________________________ 

Adir Gnoatto Leandro Grassmann 

CPF - 545.859.539-49 CPF - 849.203.009-72 

Dirigente Dirigente 

 

 

 

Pelo SINEFI Pelo SINDECON 

CNPJ - 01.437.126/0001-90 CNPJ - 77.086.684/0001-10 

  

  

__________________________ __________________________ 

Roberto Bispo dos Santos 

CPF 703.893.149-00 

Dirigente 

Odisnei Antonio Bega 

CPF 184.147.299-91 

Diretor Presidente 
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