
Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em consonância com o art.  9º  do  Regimento Interno do Comitê  de  Indicação e
Avaliação – CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná – Celepar, ocorreu de forma virtual no dia 11 de maio de 2022 às 14h00, a
11ª (décima primeira) reunião extraordinária do CIA, com votação entre as 14 horas
e 17 horas do dia 11 de maio de 2022, para deliberar sobre assunto da pauta, com a
presença dos membros: José Eduardo Bekin; João Carlos Ortega e Luiz Nicácio.

Assunto da pauta:

1. Ratificação da avaliação de desempenho dos administradores e dos membros do
Conselho Fiscal.
Em relação ao  item    único   da pauta,  o CIA verificou o resultado da avaliação de
desempenho dos administradores e as autoavaliações realizadas pelos membros
dos  conselhos  de  Administração  e  Fiscal,  e  deliberou,  por  unanimidade  e  sem
ressalvas, pela ratificação dos documentos.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerrou-se  a  reunião,  sendo  que  eu,  Sodreia
Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada,
é assinada via sistema e-protocolo (identificação do documento nº 320903), com os
materiais pertinentes à pauta.

Curitiba, 11 de maio de 2022.

(Documento assinado eletronicamente)

José Eduardo Bekin
Presidente do CIA

Luiz Nicacio
Membro

João Carlos Ortega
Membro
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