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COMPANHIA ABERTA
EXTRATO DA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016
Data, hora e local: 25 de maio de 2016, às 10h, na 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 17 de maio de 2016, nos termos do
Artigo 12, Parágrafo Sétimo, do Estatuto Social da Companhia. Presença: A reunião foi
instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a
saber: os Srs. Albano Chagas Vieira, Valéria Maria de Paula Rezende, Paulo Amador
Thomaz Alves da Cunha Bueno, Luiz Carlos Siqueira Aguiar, Henrique Jäger, Pedro
José Rodrigues e o Sr. Dannyel Lopes de Assis, que participou por conferência
telefônica. Mesa: Presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o
Sr. Albano Chagas Vieira, o qual convidou a Sr a. Giovanna Araujo Pacheco para
secretariar os trabalhos. Ordem do dia e Deliberações: Instalada a reunião, após
exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração, deliberaram: a) Eleição da Diretoria Executiva: Por unanimidade de
votos e sem restrições ou ressalvas, os Conselheiros elegeram para o mandato do
biênio de 2016/2017, que se encerrará na ocasião da Assembleia Geral Ordinária que
examinar as contas do exercício social que se encerrará em 2017, para o cargo de
Diretor Presidente, o Sr. Christophe Malik Akli, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG n° 58.535.351-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n.º 212.801.198-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Felipe Camarão nº. 500, Utinga, CEP 09220580, em Santo André (SP); para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, o Sr. Hélio Baptista Novaes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de identidade RG n° M1.495.603 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o
n.°481.530.286-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, Santo André
(SP), CEP 09220-580; e para o cargo de Diretor Industrial, o Sr. Antonio Carlos da
Rosa Pereira, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade
RG n° 8005487775–SSP/RS e do CPF/MF n° 350.411.700-10, residente e domiciliado
na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Via do Cobre nº.
3.700, Área Industrial Oeste, Prédio Administrativo I, Complexo Petroquímico de
Camaçari, Dias D’Ávila (BA), CEP 42850-000. Os diretores ora eleitos aceitam os seus
cargos, e declaram, expressamente, sob as penas da lei, (i) não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil,
estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”); (ii) nos termos da Instrução CVM nº 367, de
29 de maio de 2002, conforme alterada, não estarem impedidos por lei especial, ou
condenados 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, como previsto no §
1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; não estarem condenados à pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem
inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido

no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; atenderem ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; bem como não ocuparem cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não terem, nem
representarem, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do
§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) suas totais e irrestritas concordâncias com
todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula
compromissória nele prevista. 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, 25 de maio de 2016.

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

