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Registro na CVM nº 1431-1
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM 18.04.2008
Aos dezoito dias de abril de dois mil e oito, às 14:30 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 final assinam. Abrindo os trabalhos, o Sr. João Bonifácio Cabral Júnior, Presidente do
Conselho de Administração - CAD, cumprimentou a todos e informou que a reunião havia sido
convocada para que o colegiado deliberasse sobre a indicação de Diretores, consoante alteração dos
estatutos sociais, aprovados pela 172ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data. Para
tanto informou que, a fim de atender a requisitos já constatados no âmbito da Diretoria Executiva da
Companhia, faziam-se necessários ajustes na composição daquele Órgão, inclusive seguindo
orientação do acionista majoritário da Companhia. Discutida a questão, com o detalhamento
necessário, deliberou o CAD, com abstenção dos Conselheiros Jorge Lepeltier e Nelson Fontes,
depois de apresentados o currículo e a declaração de desimpedimento, eleger, para preencher a vaga
de Diretor de Administração da Companhia, para completar o mandato relativo ao triênio 2006 – 2008,
o Sr. ANTONIO RYCHETA ARTEN, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da
carteira de identidade RG nº 947.610/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.413.569-72, residente
e domiciliado na Rua General Anor Pinho, 668 - Boa Vista, CEP 82650-140 - Curitiba – PR.
Considerando que o Sr. Rycheta assumirá a Diretoria de Administração, antiga Diretoria de Gestão
Corporativa, o CAD, depois de apresentados o currículo e a declaração de desimpedimento, elegeu,
por unanimidade, para completar o mandato também relativo ao triênio 2006-2008, o Sr. LUIZ
ANTONIO ROSSAFA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG 1.181.371/SSP-PR e
do CPF 186.865.839-20, residente e domiciliado na Rua Bruno Filgueira, 2045 - ap. 201, Curitiba –
PR, para assumir a Diretoria de Engenharia, a qual teve sua criação aprovada pelo CAD na 83ª
Reunião Extraordinária, realizada em 06.03.2008, e pela 172ª Assembléia-Geral Extraordinária,
realizada nesta data, ocasião em que, também, foram determinados alguns critérios específicos para
a transição de competências e denominação das Diretorias, o que não acarretou mudança na
composição das demais, inclusive do Sr. Paulo Roberto Trompczynski, na Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores, que passou a ser denominada Diretoria de Finanças e de Relações com
Investidores e de Controle de Participações. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos. (a) João Bonifácio Cabral Júnior –
Presidente; Rubens Ghilardi - Secretário Executivo; Jorge Michel Lepeltier; Laurita Costa Rosa; Luiz
Antonio Rodrigues Elias; Munir Karam; Nelson Fontes Siffert Filho; Nildo Rossato; e Rogério de Paula
Quadros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente é cópia fiel da ata da 84ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel,
que foi lavrada à fl. 111 do livro próprio nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
o nº 05/095391-5, em 08 de agosto de 2005.
Curitiba, 18 de abril de 2008.

RUBENS GHILARDI
Secretário
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