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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA
SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos trinta dias do mês de outubro de 2009, às 14 horas e trinta minutos, na sede social da Companhia,
situada na Rua Coronel Dulcídio nº 800, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária
acionistas que representam 59,10% (cinquenta e nove inteiros e dez centésimos percentuais) do capital com
direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 3, pág. 46,
representado o Estado do Paraná pela Exma. Sra. Procuradora do Estado, Sra. Lílian Didoné Calomeno.
Instalada a Assembleia pelo Sr. Rubens Ghilardi, Secretário Executivo do Conselho de Administração e
Diretor Presidente da Copel, a Sra. Lílian Didoné Calomeno assumiu a presidência dos trabalhos e convidou
a mim, Marlos Gaio, para secretariar a sessão. Determinou então a Sra. Presidenta que fosse efetuada a
leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado dos dias 29, 30 e 01 de outubro de
2009, sempre na página 03, e nos mesmos dias nos jornais "O Estado do Paraná", nas páginas 23, 20 e 23,
e "Diário de São Paulo", nas páginas 6, 4 e 15, expresso nos seguintes termos: São convocados os
Senhores Acionistas da Companhia Paranaense de Energia - COPEL a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, sita na Rua Coronel Dulcídio nº 800, nesta
Capital, às 14h30 horas de 30 de outubro de 2009, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Homologação dos jornais em que a Companhia fará as publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76
e Instrução CVM nº 207/1994, conforme decidido na 54ª Assembléia Geral Ordinária, realizada em
23.04.2009, e de acordo com o resultado de processo licitatório realizado, do qual foi vencedora a empresa
F. Lopes Publicidade, para publicação nos jornais: a) Gazeta do Povo (lote 1 - Curitiba); e b) DCI - Diário
Comércio, Indústria & Serviços (lote 2 - São Paulo). Observações: a) Os documentos pertinentes à matéria
a ser debatida na Assembleia Geral, juntamente com o Manual de Orientação para Participação em
Assembléia, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; e b) Os mandatos de
representação para a Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Copel, na Diretoria de
Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, Departamento de Acionistas, na
Rua Coronel Dulcídio, 800, 2º andar, nesta Capital, preferencialmente até 48 horas antes da realização da
Assembleia. Curitiba, 25 de setembro de 2009. João Bonifácio Cabral Júnior, Presidente do Conselho de
Administração. Passando ao item 1 da ordem do dia, Homologação dos jornais em que a Companhia
fará as publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 207/1994, conforme
decidido na 54ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23.04.2009, e de acordo com o resultado de
processo licitatório realizado, do qual foi vencedora a empresa F. Lopes Publicidade, para publicação
nos jornais: a) Gazeta do Povo (lote 1 - Curitiba); e b) DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (lote
2 - São Paulo), a Sra. Presidenta informou que, considerando o disposto no parágrafo terceiro, do art. 289,
da Lei das Sociedades Anônimas (Lei Federal 6.404/76), bem como o disposto na Instrução CVM 207/94,
era necessário que a Assembleia Geral definisse os jornais nos quais a Companhia deve efetuar as
publicações ordenadas pela referida lei. Informou, outrossim, que como a Copel está sujeita à Lei 8666/93,
se faz necessária a realização de processo licitatório, o qual não pôde ser concluído até a data de realização
da AGO, em 23.04.2009. Diante disso, naquela AGO foi proposto que o assunto, assim que encerrada a
licitação, fosse objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária, o que foi aprovado pela unanimidade dos
votantes presentes àquela Assembleia. O Processo de Licitação COPEL SLS/DCSE nº 157529/2009, teve o
Pregão realizado em 18.08.2009, em Curitiba, PR. O referido processo teve como vencedora a empresa F.
Lopes Publicidade Ltda. para publicação nos jornais: a) Gazeta do Povo (lote 1 - Curitiba); e b) DCI - Diário
Comércio, Indústria & Serviços (lote 2 - São Paulo). Os preços propostos pela F. Lopes Publicidade Ltda., de
acordo com o estabelecido no Processo de Licitação COPEL SLS/DCSE nº157529/2009 foram: Lote 1 –
Curitiba: R$ 34,87 por cm/coluna com diagramação, perfazendo o preço global de R$ 522.213,12; e Lote 2 –
São Paulo: R$ 39,98 por cm/coluna com diagramação, perfazendo o preço global de R$ 249.475,20. Após a
análise foram homologados, por unanimidade, os nomes dos jornais em que a Companhia fará as
publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76 e Instrução CVM n 207/1994 e o resultado do respectivo
processo licitatório realizado, do qual foi vencedora a empresa F. Lopes Publicidade, para publicação nos
jornais: a) Gazeta do Povo (lote 1 - Curitiba); e b) DCI - Diário Comércio, Indústria & Serviços (lote 2 - São
Paulo). Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da ata, que,
reaberta a sessão, foi lida e aprovada, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da
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mesma na forma de extrato, dando a Sra. Presidenta por encerrados os trabalhos. Do que eu, Marlos Gaio,
lavrei esta ata, que vai devidamente assinada. (a) LILIAN DIDONÉ CALOMENO - Representante do
Estado do Paraná e Presidenta da Assembleia Geral; RUBENS GHILARDI - Diretor Presidente e Secretário
Executivo do Conselho de Administração; LUIS EDUARDO KNESEBECK - Clube de Investimentos Iguaçu;
ANDERSON CARLOS KOCH - Norges Bank, American Bible Society, The Public School Ret System of
Missouri, Commonwealth of Pennsylvania Public School Emp Ret S, West Virginia Investment Management
Board - MARLOS GAIO – Secretário.---------------------------------------------------------------------------------------------A presente é cópia fiel da Ata da 177ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de outubro de 2009, lavrada
às fls 023 e 024 do livro próprio n° 10, da Companhia Paranaense de Energia - Copel, re gistrado na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o n° 08/167840-1.
Curitiba, 30 de outubro de 2009.

MARLOS GAIO
Secretário
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