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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
Registro CVM nº 1431-1
Registro SEC (CUSIP) 20441B308 – Ordinárias
Registro SEC (CUSIP) 20441B407 – Preferenciais “B”
Registro LATIBEX 29922 – Preferenciais “B”

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Paranaense de Energia - COPEL, comunica que recebeu indicações de acionistas para integrar o quadro de
candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, os quais passarão pelo processo de eleição a ser deliberado na 62º
AGO do dia 28.04.2017, nos termos da Instrução CVM 481/09 e 561/15 e do Ofício Circular/CVM/SEP/nº 01/2017.
CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CANDIDATO

ACIONISTA RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

NOME

CPF/CNPJ

DETENTOR DE AÇÕES

SÉRGIO ABU-JAMRA MISAEL

373.970.017-34

SÉRGIO ABU-JAMRA MISAEL

373.970.017-34

ORDINÁRIAS (CPLE3)

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
CANDIDATO
NOME

ACIONISTA RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO
CNPJ/CPF

ACIONISTA

CPF/CNPJ

EMANUEL SOTELINO
SCHIFFERLE (Titular)

009.251.367-00

FUNDO DE INVESTIMENTO:
ITAVERÁ LONG BIASED
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES

19.601.993/0001-85

RODRIGO MAGELA DA
CUNHA PEREIRA (Suplente)

027.954.677-71

GESTOR: ITAVERÁ GESTÃO
DE RECURSOS LTDA.

09.576.295/0001-13

ROBERTO LAMB (Titular)

009.352.630-04
193.789.557-20

BNDES PARTICIPACOES S A
BNDESPAR

00.383.281/0001-09

KURT JANOS TOTH (Suplente)

DETENTOR DE AÇÕES

ORDINÁRIAS E
PREFERENCIAIS

ORDINÁRIAS E
PREFERENCIAIS

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência aos candidatos indicados pelo referidos acionistas
minoritários constam do Anexo I. A Companhia deixa claro, porém, que não se responsabiliza pelas informações
prestadas pelo acionista.
Nos termos da legislação aplicável, o nome, o currículo e as informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de
Referência, referentes aos candidatos indicados pelo acionista controlador e pela administração da Companhia para
compor o Conselho Fiscal, estão disponíveis na Proposta da Administração colocada à disposição dos acionistas na sede
da Companhia, nas páginas eletrônicas da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA na rede
mundial de computadores.

Curitiba, 25 de abril de 2017
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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ANEXO I
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a. Nome

b. Data de nascimento

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo a ser ocupado

Sérgio Abu-Ja mra Mi sa el

06.11.1949

Engenhei ro Ci vil

373.970.017-34

Cons el ho de Admini straçã o

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

j. Se foi eleito pelo controlador ou não

28.04.2017

-

a br 2017 a a br 2019

Nã o exerceu ca rgos e funções no emi s s or

Nã o

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Ma nda to 2015/2017

m. informações sobre:

i . principa i s experiência s profis s i ona is dura nte os últi mos 5 a nos ,
i ndica ndo: nome e s etor de a tivida de da empresa , ca rgo e s e a
empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do emi s s or ou (i i ) é controla da
por a cioni s ta do emis s or que detenha pa rti cipa çã o, di reta ou
i ndireta, i gua l ou s uperi or a 5% de uma mes ma cla s s e ou es péci e de
va l or mobil iá ri o do emis s or

i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmi nis tra çã o que ocupe em
outra s soci eda des ou orga ni za ções do tercei ro s etor

ELETROSUL 1975/1985 - - Engenhei ro Civi l da equi pe de Engenha ri a e Cons truçã o da s UHEs Sa l to Sa nti a go 2000 MW e Sa l to Os óri o
1000 MW, (1975/1982) e dos estudos de Vi abi l ida de e Projetos Bá s icos de Us i na s Hi drel étrica s do Ri o Urugua i: l ta 1450 MW,
Ma cha dinho 1140 MW, Sã o Roque 240 MW e Ga ra bi 1800 MW (1982/1985);
ITAIPU BINACIONAL 1985/1998 - Chefe do Depa rta mento de As si s tência a Cons truçã o, pla neja mento, medições e negoci a ções de
contra tos - 1985/1992 e Superi ntendente de Obra s da l ta ipu Bi na ci ona l - 1992/1998;
Pres idente da Ci a de Ha bita çã o Popul a r de Curi tiba - COHAB-CT - 1998/2001;
2001/2014 - Cons ultor e Coordena dor de Estudos de Inventá rios , de Vi a bil ida de e Projetos Bá si cos de UHEs e PCHs nos es tados do
PR, MT, MS,RS,SC,ES e MG pa ra grupos de empreendedores pri va dos : RDR Cons ul tores As s oci a dos(2001-2006); Bra s ca n / Brookﬁel d
Energia Renová vel(2006—2011)- Multifa s e Energi a (2011/2013), lntertechne Consul tores As s oci a dos S.A (2013/2014).
2001/2017/a tua l : Di retor / sóci o proprietá ri o da Ytupora nga Engenha ri a Ocea nogra ﬁa , Cons ultori a Ltda . Na s á rea s de
Gerencia mento, Supervi s ã o e Fi s ca l iza çã o de Obra s e Projetos de Us i na s Hidrelétri ca s.
Cons el heiro do Comi tê Bra si l ei ro de Ba rra gens -CBDB (1993-1995) e Coordena dor de Comi ss ões Técni ca s do CBDB (1995/19982013/2016);
Cons el heiro da Funda çã o l ta i pu de As s i stênci a Socia l -FIBRA (1993-1997)
Sóci o remi do do Si ndi ca to dos Engenhei ros do Para ná -SENGE-PR;
Sóci o remi do do l nsti tuto de Engenha ri a do Pa ra ná — IEP-PR;
Núcl eo Pa ra na ens e de Energi a - NPEnergia /UTFPR -- Poli tica s Públi ca s e Pla neja mentoEnergéti co. (2012/2017)

n. des cri çã o de qua lquer dos s egui ntes eventos que tenha m ocorrido dura nte os úl ti mos 5 a nos
i. qua lquer condena çã o crimina l

Nã o há qua lquer condena çã o

ii . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca das

Nã o há qua lquer condena çã o

ii i. qua l quer condena çã o tra ns ita da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi nis tra tiva , que o tenha s us pendido ou ina bi li ta do pa ra a prá tica
Nã o há qua lquer condena çã o
de uma a ti vi da de profi s si ona l ou comerci a l qua lquer

COPEL
2017

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
O informante não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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Neste ano o BNDES pretende indicar um conselheiro titular e outro suplente para o Conselho Fiscal da COPEL, pelas
nossas ações ordinárias,
uma vez que pelo artigo 161, §4º, alínea “a” da LSA "...os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com
voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito
terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com
direito a voto;..."
Desta forma, envio agora, além dos nomes e de seus respectivos CVs, cópia da declaração por eles assinadas.
1. CF Titular indicado pelo BNDES: Roberto Lamb
1.1 CV Roberto Lamb:
1.2: Declaração Roberto Lamb:
2. CF Suplente indicado pelo BNDES: Kurt Janos Toth
2.1 CV Kurt Janos Toth:
2.2 Declaração Kurt Janos Toth:
Além destes documentos e informações, você precisa de alguma informação a mais?
Abraços,

Ernesto Costa Pierobon
AMC/DEPAC1/GEPAC2
BNDES
Av. República do Chile, 100 - 11º andar
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20031-917
Tel. +55 (21) 2172-8817
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a. Nome

b. Data de nascimento

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo a ser ocupado
ocupado

Ema nuel Soteli no Schifferle

27.02.1940

Engenhei ro

009.251.367-00

Cons el ho Fis ca l (Ti tul a r)

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

j. Se foi eleito pelo controlador ou não

28.04.2017

-

a br 2017 a a br 2019

Nã o exerceu ca rgos e funções no emi s s or

Nã o

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Ma nda to 2015/2017

m. informações sobre:
i . principa i s experiência s profis s i ona is dura nte os últi mos 5 a nos ,
i ndica ndo: nome e s etor de a tivida de da empresa , ca rgo e s e a
empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do emi s s or ou (i i ) é controla da
por a cioni s ta do emis s or que detenha pa rti cipa çã o, di reta ou
i ndireta, i gua l ou s uperi or a 5% de uma mes ma cla s s e ou es péci e de
va l or mobil iá ri o do emis s or

Sóci o Di retor da ASPA ASSSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA des de 1992, s ocieda de cuja pri ncipa l a tivida de é a s s ess oria a empres a s
em progra ma s de reestrutura çã o, a quis i çã o, ges tã o tra nsi tória . Pa rti ci pou no process o de tra ns içã o na pri va tiza çã o da Ma lha Sul e
Ma l ha Centro-Oes te da Rede Ferroviá ria Federa l ; na pri va ti za çã o da Tel e-Norte Les te, que compreende a conces sã o de 19
compa nhia s telefônica s e na gestã o de compa nhi a s em recuperaçã o judici a l
Atua l mente ocupa , des de 2005 a pos içã o de membro-supl ente do Cons elho Fis ca l da AMBEV S.A , empres a do ra mos de bebi da s
com presença na ci ona l ; Pres idente do Cons el ho Fis ca l, des de 2008 da ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A., compa nhia a berta na á rea
de educa çã o uni vers i tá ria ;
Pres idente do Cons el ho Fis ca l, de 2011 a 2015 da ALLIS PARTICIPAÇÕES S.A., compa nhi a a berta na á rea de l oca çã o de mã o de obra e
pres ta çã o de s erviços profi s si ona is ; membro do Consel ho de a dmini s tra ção, de 2007 a 2011, da
i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmi nis tra çã o que ocupe em SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., compa nhi a a berta na á rea de a dmi nis tra çã o de empreendi mentos
outra s soci eda des ou orga ni za ções do tercei ro s etor
imobil iá rios próprios e de tercei ros ; membro do Cons elho Cons ul ti vo, des de 2014, do GRUPO SOMA S.A., va rejis ta no merca do de
moda femi nina de renoma da s ma rca s do merca do na ci ona l

n. des cri çã o de qua lquer dos s egui ntes eventos que tenha m ocorrido dura nte os úl ti mos 5 a nos
i. qua lquer condena çã o crimina l

Nã o há qua lquer condena çã o

ii . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca das

Nã o há qua lquer condena çã o

ii i. qua l quer condena çã o tra ns ita da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi nis tra tiva , que o tenha s us pendido ou ina bi li ta do pa ra a prá tica
Nã o há qua lquer condena çã o
de uma a ti vi da de profi s si ona l ou comerci a l qua lquer
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
O informante não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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a. Nome

b. Data de nascimento

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo a ser ocupado
ocupado

Rodrigo Ma gela da Cunha Perei ra

03.02.1976

Ges tor de Investimentos

027.954.677-71

Cons el ho Fis ca l (Supl ente)

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

j. Se foi eleito pelo controlador ou não

28.04.2017

-

a br 2017 a a br 2019

Nã o exerceu ca rgos e funções no emi s s or

Nã o

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Ma nda to 2015/2017

m. informações sobre:
i . principa i s experiência s profis s i ona is dura nte os últi mos 5 a nos ,
i ndica ndo: nome e s etor de a tivida de da empresa , ca rgo e s e a
empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do emi s s or ou (i i ) é controla da
por a cioni s ta do emis s or que detenha pa rti cipa çã o, di reta ou
i ndireta, i gua l ou s uperi or a 5% de uma mes ma cla s s e ou es péci e de
va l or mobil iá ri o do emis s or

Ini ci ou s ua ca rrei ra em 1997 como a na l is ta de renda va riá vel no Ba nco Pa ctua l , onde foi res pons á vel pel a cobertura dos s etores
de a via çã o, commodi ti es e tel ecom. Em 2004, deixou o ba nco pa ra torna r-s e a na l is ta de renda va riá vel e membro do comi tê de
ges tã o de investi mentos da ARX Ca pita l Ma na gement. Em 2008, foi funda dor da Ocea na Investi mentos , onde a tuou como ges tor de
inves ti mentos do Fundo Ocea na Va l or FIA a té s ua s a ída em 2013. Ainda em 2013, o Sr. Ma gela fundou a Ita verá
Inves ti mentos, onde é o Res pons á vel pel a Ges tã o de Fundos.
O Sr. Ma gel a foi membro efeti vo dos Cons elhos Fi s cai s da s Loja s Renner, Cremer S.A e s uplente nos Cons elhos Fis ca is da
Eletrobrá s e Heringer Fertil iza ntes. Atua lmente, exerce s eu nono ma nda to como membro efeti vo do Cons elho Fis ca l da Está cio
i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmi nis tra çã o que ocupe em Participa ções .
outra s soci eda des ou orga ni za ções do tercei ro s etor

n. des cri çã o de qua lquer dos s egui ntes eventos que tenha m ocorrido dura nte os úl ti mos 5 a nos
i. qua lquer condena çã o crimina l

Nã o há qua lquer condena çã o

ii . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca das

Nã o há qua lquer condena çã o

ii i. qua l quer condena çã o tra ns ita da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi nis tra tiva , que o tenha s us pendido ou ina bi li ta do pa ra a prá tica
Nã o há qua lquer condena çã o
de uma a ti vi da de profi s si ona l ou comerci a l qua lquer
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
O informante não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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a. Nome

b. Data de nascimento

Roberto La mb

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo a ser ocupado
ocupado

Profess or

009.352.630-04

Cons el ho Fis ca l (Ti tul a r)

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

j. Se foi eleito pelo controlador ou não

28.04.2017

-

a br 2017 a a br 2019

Nã o exerceu ca rgos e funções no emi s s or

Nã o

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Ma nda to 2015/2017

m. informações sobre:

i . principa i s experiência s profis s i ona is dura nte os últi mos 5 a nos ,
i ndica ndo: nome e s etor de a tivida de da empresa , ca rgo e s e a
empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do emi s s or ou (i i ) é controla da
por a cioni s ta do emis s or que detenha pa rti cipa çã o, di reta ou
i ndireta, i gua l ou s uperi or a 5% de uma mes ma cla s s e ou es péci e de
va l or mobil iá ri o do emis s or

i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmi nis tra çã o que ocupe em
outra s soci eda des ou orga ni za ções do tercei ro s etor

Cons el heiro Fi sca l titula r ou s uplente na s empres a s RIO GRANDE ENERGIA - RGE di s tribui çã o de energia elétri ca (supl ente 19992001; ti tul a r 2002-2004); SEARA ALIMENTOS i ndustri a l iza çã o e comercia l iza çã o de produtos a li mentícios (ti tul a r 2004-2005);
MARCOPOLO SA: fa brica çã o e comérci o de ônibus , veículos automotores ,ca rroceri a s (ti tula r 2004-2007); GERDAU AS: ma nufa tura e
comércio de pregos , a ços es peci a is e produtos meta lúrgicos em gera l (titula r 2007-2009 e 2013-2015); AES TIETE SA: geraçã o de
energi a elétri ca (ti tul a r 2007-2008; supl ente 2008-2012; ti tul a r (2012-2015); AES TIETE ENERGIA SA geraçã o de energi a el étrica (ti tul a r
2016-2017, pres i dente do CF); ELETROPAULLO Metropoli ta na El etrici da de de Sã o Pa ulo SA.: dis tri buiçã o de energi a el étrica (ti tul a r
2008-2011); ELPA SA: pa rticipa çã o emoutra s s oci eda des (ti tul a r 2008-2011; supl ente 2011-2014). MARFRIG SA Ati vida des fri gorífi ca s e
a gropecuá ri a s, comercia l iza çã o, i mporta çã o e exporta çã o de produtos a li mentícios (titula r 2011-2016, pres idente do CF 2014-16).
PETROBRAS S.A.– explora çã o e comerci a li za çã o de petróleo e gá s (supl ente 2013-2017).
Outra s experi ênci a s profi ss i ona is :
OLVEBRA INDUSTRIAL AS: i ndus tri a li za çã o de s oja e emba l a gens plá s tica s .Membro do comitê de rees trutura çã o de dívi das dos
ba ncos
credores ;
a tuou
no
cons elho
de
a dmi ni stra çã o
como
obs erva dor
des s e
comi tê
(19932000).HENRIQUESTEFANISA:tra nsportedeca rga s líquida s es peci a is ; (cons ul toria a o cons elho de a dmini s tra çã o pa ra i nsta l açã o de
comitê de audi tori a, ges tã o de proces s os e ges tão de ris cos ; novembro 2009 a ma io 2010);
UNIMED Porto Al egre: orienta çã o a o Consel ho de Admini stra çã o pa ra i mpl a nta çã o do Comi tê de Audi toria do Consel ho de
Admi nis tra çã o (s etembro a dezembro de 2012).
BANCO DO BRASIL – 1969-1997
Tra ba l hos na á rea de Governa nça Corpora tiva :
Coordena dor do tra ba l ho de el a bora çã o do Gui a de Ori enta çã o pa ra o Cons el ho Fis ca l (IBGC,2005), e da s ua s egunda edi çã o (2007);
coordena dor do tra ba l ho de el a bora çã o do Gui a de Ori enta çã o pa ra Mel hores Prá tica s de Comi tês de Audi toria (IBGC, 2009);
membro da Comi ss ã o de Ges tã o de Ri s cos do IBGC e pa rtici pa nte do grupo de tra ba l ho que el a borou o Gui a de Ori enta çã o pa ra
Gerencia mento de Ri s cos Corpora ti vos (IBGC, 2007) e do grupo reda tor da revi s ã o 2016. Foi membro do Comitê Coordena dor do
Capítul o Sul do IBGC Sul;

n. des cri çã o de qua lquer dos s egui ntes eventos que tenha m ocorrido dura nte os úl ti mos 5 a nos
i. qua lquer condena çã o crimina l

Nã o há qua lquer condena çã o

ii . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca das

Nã o há qua lquer condena çã o

ii i. qua l quer condena çã o tra ns ita da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi nis tra tiva , que o tenha s us pendido ou ina bi li ta do pa ra a prá tica
Nã o há qua lquer condena çã o
de uma a ti vi da de profi s si ona l ou comerci a l qua lquer
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
O informante não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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a. Nome

b. Data de nascimento

c. Profissão

d. CPF ou nº passaporte

e. Cargo eletivo a ser ocupado
ocupado

Kurt Ja nos Toth

30/10/1947

Economi s ta

193.789.557-20

Cons el ho Fis ca l (Supl ente)

f. Data de eleição

g. Data da posse

h. Prazo do mandato

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

j. Se foi eleito pelo controlador ou não

28.04.2017

-

a br 2017 a a br 2019

Nã o exerceu ca rgos e funções no emi s s or

Nã o

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência
Si m
l. Número de mandatos consecutivos

Obs erva çã o:

0 (zero)

Ma nda to 2015/2017

m. informações sobre:

i . principa i s experiência s profis s i ona is dura nte os últi mos 5 a nos ,
i ndica ndo: nome e s etor de a tivida de da empresa , ca rgo e s e a
empres a i ntegra (i) o grupo econômi co do emi s s or ou (i i ) é controla da
por a cioni s ta do emis s or que detenha pa rti cipa çã o, di reta ou
i ndireta, i gua l ou s uperi or a 5% de uma mes ma cla s s e ou es péci e de
va l or mobil iá ri o do emis s or

i i . indi ca çã o de todos os ca rgos de a dmi nis tra çã o que ocupe em
outra s soci eda des ou orga ni za ções do tercei ro s etor

2006/2008 – BNDES – Área de Controle – Depa rta mento de Control e Interno – Economi s ta – Pa rticipa çã o na equipe res pons á vel pel a
estrutura çã o do s is tema de Control es Internos do BNDES;
1988/2006 – BNDES – Área de Crédi to – Depa rta mento de Crédi to – Chefe de Depa rta mento – Coordena ção da equi pe que concebeu
e operou o Si s tema de Cl a s s ifica çã o de Ri s co de Empres a s a dota do pelo BNDES e a Pol ítica de Crédi to, s ob a óti ca de Ris co, no
Ba nco;
1984/1986 – BNDES – Área de Projetos Indus tria i s – Chefe de Depa rta mento de Bens de Ca pi ta l e de Indús tri a s Tra di ci ona is – Chefi a
de equipes res pons á vei s pela a ná li s e e a compa nha mento de projetos dos referidos segmentos i ndustri a i s;
1978/1984 – BNDES - Área de Projetos Indus tria i s – Gerente do Depa rta mento de Bens de Ca pi ta l e de Indús tria s Tra di ci ona is –
Gerência de equipes res pons ávei s pel a a ná l is e e a compa nha mento de projetos dos s egmentos de Ma teria i s de Tra ns porte,
Má qui na s Ferramenta , Automa çã o Indus tri a l e Fundiçã o, dentre outros ;
1973/1978 - BNDES - Área de Projetos Indus tria i s – Economi s ta do Depa rta mento de Bens de Ca pi ta l e de Indús tri a s Tra di ciona i s –
Ana li s ta de projetos dos s egmentos de Ma teria i s de Tra nsporte, Fundiçã o e de Bens de Cons umo, dentre outros ;
1971/1973 – BNDES – Di vers a s Área s – Esta giá rio
Participa çã o em Cons elhos Fi s cai s (indi ca ções do Sis tema BNDES): 2008/2010 – Cons elhei ro Fis ca l da El etropa ulo Metropol ita na
Eletri ci da de de Sã o Pa ulo S. A. 2008/2015 – Cons el heiro Fi s ca l ti tul a r da AES Tietê S.A. 2011/2015 – Cons el heiro Del ibera ti vo
s upl ente (titul ar em 2015) da Funda çã o de Ass i s tência e Previ dênci a Socia l do BNDES 2008/2014 – Consel heiro Fi sca l da AES El pa S.
A. 2010/2011 – Cons elhei ro Fis ca l titula r da Eletropa ul o Comunica ções Ltda . 2010/2017 – Cons el hei ro Fi s ca l ti tul a r da AES
Communi ca tions Rio de Ja nei ro S.A. 2003/2006 – Cons elhei ro Fis ca l ti tul a r da Centra i s El étrica s Bra s il eira s S. A. – ELETROBRÁS
1993/1994 – Cons el heiro Fis ca l ti tul a r da entã o Compa nhia Va le do Ri o Doce

n. des cri çã o de qua lquer dos s egui ntes eventos que tenha m ocorrido dura nte os úl ti mos 5 a nos
i. qua lquer condena çã o crimina l

Nã o há qua lquer condena çã o

ii . qua l quer condena çã o em proces s o a dmi nis tra tivo da CVM e a s pena s a pli ca das

Nã o há qua lquer condena çã o

ii i. qua l quer condena çã o tra ns ita da em jul ga do, na es fera judi ci a l ou a dmi nis tra tiva , que o tenha s us pendido ou ina bi li ta do pa ra a prá tica
Nã o há qua lquer condena çã o
de uma a ti vi da de profi s si ona l ou comerci a l qua lquer
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não atuou como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não participou de comitês da Copel, coligadas, controladas ou subsidiárias, no último exercício
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não se aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
O informante não goza de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
As informações enviadas pelos candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”) (apresentadas na forma dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica
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