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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 TERCEIRA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No dia dezoito de junho de dois mil e dezoito, às quinze 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. O Sr. Presidente, Mauricio Schulman, convidou a mim,
Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião, que foi convocada para que o Colegiado
deliberasse sobre o seguinte assunto da ordem do dia: Designação de Conselheiro de
Administração para preenchimento de vaga. Sobre o único item da pauta, o Sr. Presidente
registrou que, pelo ofício CEE/G 109/18, de 16.04.2018, o Acionista Controlador indicou o Sr. Mauro
Ricardo Machado Costa para compor o Conselho de Administração da Copel (Holding) em
substituição ao Sr. George Hermann Rodolfo Tormin. Diante disso, e considerando a renúncia a
este Colegiado do Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, sua eleição para compor o Conselho Fiscal
da Companhia na 63ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 15.06.2018, e o término do mandato
do Sr. Mauro Ricardo Machado Costa no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, após
analisar o assunto, o currículo e a documentação pertinente pela qual o indicado atesta que possui
experiência profissional e formação acadêmica compatíveis com o exercício das funções a ser
desempenhadas como membro deste Colegiado e não se encontra impedido, nos termos da
legislação vigente, de acordo com parecer expedido pelo Conselho de Controle das Empresas
Estaduais - CCEE, deliberou, por maioria, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976 e do Estatuto
Social da Companhia, designar o Sr. Mauro Ricardo Machado Costa como membro do Conselho de
Administração da Copel (Holding) que poderá participar das próximas reuniões deste Colegiado que
venham a ocorrer a partir desta data e até a realização de Assembleia Geral Extraordinária para
homologar a indicação proposta, cuja convocação fica desde já autorizada para data a ser definida.
Foi registrada a abstenção do voto do Sr. Sergio Abu Jamra Misael para o único item da pauta. Não
havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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