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COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017
Data, hora e local: 08 de dezembro de 2017, às 8h30m, por conferência telefônica, da sede fiscal
da Paranapanema S.A. (a “Companhia”), localizada na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, CEP
09220-580, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. Convocação: Convocação realizada
pelo Presidente do Conselho de Administração, em 01 de dezembro de 2017, nos termos do
Artigo 12, Parágrafo Sétimo, do Estatuto Social da Companhia. Presença: A reunião foi instalada
com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Luiz Carlos
Siqueira Aguiar; Augusto Brauna Pinheiro; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Silvani
Alves Pereira; e Paulo José Galli, o qual se manifestou por escrito, com ausência justificada do
Sr. João José Oliveira de Araujo. Mesa: Presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho de
Administração, o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco
para secretariar os trabalhos. Ordem do dia e Deliberações: Iniciada a reunião, o Sr. Paulo
Rodrigo Chung, Diretor Jurídico, informou os membros do Conselho de Administração acerca da
aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em definitivo e sem
restrições, do investimento realizado pela Glencore International Investments Ltd. na
Companhia, por meio da aquisição de ações no âmbito da oferta pública de ações da Companhia,
concluída em 13.09.2017. Ato contínuo, após análise e discussão, nos termos do Artigo 12, § 10°
do Estatuto Social, os Conselheiros nomearam o Sr. Nicolaos Paraskevas, grego, solteiro,
empresário, portador do passaporte n° AK419841, residente e domiciliado em Albisblick 37,
6319 Allenwinden, Suíça, que ocupará o cargo vago do Conselho de Administração. O
Conselheiro, ora nomeado, servirá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, que analisar as contas do exercício de 2017, permanecendo vaga a suplência. O
Conselheiro, ora eleito, aceita o cargo, e tomará posse mediante assinatura do competente
termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração e para efeito
do disposto do artigo 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°
367/02, foram prestadas as declarações exigidas sobretudo que o mesmo não está impedido
por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo que a
declaração por escrito ficará arquivada na sede da Companhia. Encerramento e Lavratura: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente
reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. Santo André/SP, 08 de dezembro de 2017. Ass. Luiz Carlos Siqueira Aguiar;
Augusto Brauna Pinheiro; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Silvani Alves Pereira; e
Paulo José Galli.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia.

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária

