
Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Data, hora e modo de realização:

Em 7 de junho de 2022, às 14h, foi realizada eletronicamente a 21ª (vigésima primeira) reunião
ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação – CIA, da Companhia de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Paraná – Celepar, em consonância com o art. 9º do seu Regimento Interno,
cuja manifestação dos membros sobre os itens da pauta  foi registrada até as 14h do dia da
reunião, de acordo com o relatado nesta ata.

Convocação:

Convocação enviada por e-mail pela Secretaria Geral, em 1º de junho de 2022, por meio do
Ofício CIA 002/2022.

Participantes

Membros do CIA: de José Eduardo Bekin (Presidente), João Carlos Ortega e Luiz Nicácio.

Pauta:

1. Deliberação sobre a indicação de 2 (dois) membros do Comitê de Indicação e Avaliação;

2. deliberação sobre a indicação de 1 (um) membro do Comitê de Auditoria Estatutário;

3. deliberação sobre a indicação de 1 (um) membro do Conselho de Administração.

Reunião:

Em relação ao primeiro   item   da pauta, após análise dos processos 18.944.312-9 e 18.989.235-7,
que encaminham, respectivamente, os  ofícios CEE/G 192/22 e CEE/G 204/22, do Governador
do Estado, e considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii) os documentos comprobatórios
apresentados;  (iii)  as  informações prestadas  pelo  indicado  na  ficha  cadastral  padronizada,
prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 001/2021, e (iv) as análises de conformidade e de
capacitação e gestão, os membros do CIA aprovaram as seguintes indicações para comporem o
Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar:

• Elisandro Pires Frigo, CPF Nº 703.566.880-20 e RG Nº 10.459.330-5/PR; e

• Lucas Grubba Pigatto, CPF Nº 044.875.639-09 e RG Nº 6.324.770-7/PR.

O Comitê de Indicação e Avaliação concluiu que os indicados atendem aos requisitos e não
incorrem nas  vedações  do  cargo,  estando  as referidas indicações em condições  de  serem
deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral.

Quanto ao item   dois   da pauta, após análise do processo 18.989.235-7, que encaminha o ofício
CEE/G 202/22, do Governador do Estado, e considerando: (i) os procedimentos pertinentes; (ii)
os documentos comprobatórios apresentados; (iii)  as informações prestadas pelo indicado na
ficha cadastral padronizada, prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 001/2021, e (iv) as
análises de conformidade e de capacitação e gestão, os membros do CIA aprovaram a seguinte
indicação para compor o Comitê de Auditoria Estatutário:

• José Divino de Oliveira, CPF Nº 189.334.169-00 e RG Nº 975.085-1/PR.
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O Comitê de Indicação e Avaliação concluiu que o indicado atende aos requisitos e não incorre
nas vedações  do cargo,  estando a referida  indicação em condições de  ser  deliberada  pelo
Conselho de Administração.

No item   três   da pauta, após análise do processo e 18.989.235-7, que encaminha o ofício CEE/G
204/22, do  Governador  do  Estado, e  considerando:  (i)  os  procedimentos  pertinentes;  (ii)  os
documentos comprobatórios apresentados; (iii) as informações prestadas pelo indicado na ficha
cadastral padronizada, prevista na Deliberação Normativa CCEE Nº 001/2021, e (iv) as análises
de  conformidade  e  de  capacitação  e  gestão, os membros do  CIA  aprovaram  a  seguinte
indicação para compor o Conselho de Administração da Celepar:

• Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, CPF Nº 728.973.099-20 e RG Nº 1.832.869-0/PR.

O Comitê de Indicação e Avaliação concluiu que o indicado atende aos requisitos e não incorre
nas vedações do cargo,  estando a referida indicação em condições de ser deliberada pelos
acionistas em Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko,
lavrei  a  presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  é  assinada  via sistema  e-protocolo
(identificação do documento nº 329663) com os materiais pertinentes à pauta.

Curitiba, 7 de junho de 2022.

(Documento assinado eletronicamente)

José Eduardo Bekin
Presidente 

João Carlos Ortega
Membro

Luiz Nicácio
Membro
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