COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1
ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 17 dias de março de dois mil e onze, às nove horas, na sede da Companhia, Rua
Coronel Dulcídio nº 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se, inclusive através de
teleconferência e justificada a ausência do Cons. Jorge Lepeltier, os membros do Conselho
de Administração (CAD) que ao final assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. Mauricio
Schulman, Presidente do CAD, cumprimentou a todos e informou que esta reunião fora
convocada extraordinariamente para trazer ao conhecimento deste Colegiado a renúncia
ao cargo de membro do Comitê de Auditoria (CAU) formalizado pelo Cons. Jorge Michel
Lepeltier, o qual mantém-se como Conselheiro de Administração da Companhia.
Apresentou a correspondência com a motivação para tal ato e a resposta que encaminhou
àquele Conselheiro. Em seguida, informou ao Colegiado que diante da renúncia do Cons.
Jorge Lepeltier e atendendo ao disposto no Regimento Interno do CAU e na Lei SarbanesOxley, se fazia necessária a eleição de membro independente para compor aquele Comitê. Após
debates, o Conselho de Administração elegeu o Cons. Luiz Antonio Rodrigues Elias como
membro do Comitê de Auditoria da Companhia, que funcionará com a maioria de seus membros,
para completar o mandato 2009/2011. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos. MAURICIO
SCHULMAN – Presidente; LINDOLFO ZIMMER – Secretário Executivo; LUIZ
ANTONIO RODRIGUES ELIAS, JOÃO CARLOS FASSINA, JOSE RICHA FILHO,
IVAN LELIS BONILHA, PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR. A presente é cópia fiel
da ata da 98ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel, que foi
lavrada à fl. 028 do livro próprio nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o nº 10/040141-4, em 14 de maio de 2010.-------------------------------------------------------------

LINDOLFO ZIMMER
Secretário Executivo
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