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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos vinte e oito dias do mês de março de 2013, às nove horas, na sede da Companhia, na Rua
Coronel Dulcídio nº 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração - CAD que ao fim assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. Mauricio Schulman, Presidente
do CAD, cumprimentou a todos e registrou que a reunião havia sido convocada extraordinariamente
para que o Colegiado deliberasse sobre a substituição de Diretor, a fim de atender orientação do
acionista majoritário da Companhia, bem como sobre os reflexos decorrentes daquela orientação.
Discutida a questão com o detalhamento necessário, deliberou o CAD, depois de apresentados o
currículo do indicado, bem como declaração de desimpedimento, com base nos artigos 142, inciso II, e
150, § 3º, da Lei 6.404/76, e no artigo 15, inciso II do Estatuto Social, com os devidos reflexos nas
Subsidiárias Integrais da Companhia, cuja eleição deverá ser realizada na mesma data em
consonância com os dispositivos legais e estatutários aplicáveis, eleger, para completar o mandato
2012-2014: a) como Diretor de Distribuição: o Sr. VLADEMIR SANTO DALEFFE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 2.038.629-0/SSP-PR, inscrito no CPF/MF
sob o nº 456.748.509-25, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado nº 2881, ap.
1402, Mossunguê, Curitiba - PR, em substituição ao Sr. Pedro Augusto do Nascimento Neto. O eleito
tomará posse mediante assinatura em termo específico lavrado no livro de atas de Reuniões da
Diretoria. O Sr. Presidente do CAD apresentou agradecimentos ao Sr. Pedro Augusto do Nascimento
Neto, registrando, em nome do Conselho de Administração, reconhecimento por sua impecável
atuação como Diretor de Distribuição da Companhia, bem como por seu relevante trabalho realizado,
com vistas ao cumprimento de sua missão na Copel. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos.-------------------------------
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