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ATA  DA  23ª  ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  DO  CENTRO  DE 
CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A
Aos vinte e nove dias dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às onze  
horas,  foi  dado  início  a  23ª  Assembleia  Geral  Extraordinária  do  Centro  de 
Convenções de Curitiba S/A na sede da Companhia, a Rua Barão do Rio Branco, 
370 – Curitiba - PR, com a presença do Sr. João Douglas Fabrício, Secretário de 
Estado do Esporte e Turismo, Presidente do Conselho de Administração do Centro 
de Convenções de Curitiba S/A, e representante do governo do Estado do Paraná,  
secretariada pelo Diretor Presidente da Companhia Sr. Jorge Luiz de Paula Martins, 
com o comparecimento dos seguintes acionistas, representando a FUNGETUR o Sr.  
Roberto  Coelho  Flausino,  representando  o  Sindicado  dos  Restaurantes  Bares  e 
similares o Sr. João Jacob Mehl, o Sr. Jacques Schinemann da ABH/PR, Margareth  
Sobrinho Pizzato, representada pelo Sr. Sérgio Camilo de Camargo, Geraldo Zaidam 
representando a ABAVE nacional,  Wilson Portes representando o movimento Pró 
Paraná, os quais representam o quórum mínimo para a realização da assembleia.
Inicialmente foi  comunicado aos acionistas,  o  recebimento de ofício  emanado da 
Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  –  SEFA,  determinando  que  as  atividades  do 
Centro de Convenções de Curitiba sejam encerradas, e informando às condições 
para o recebimento de subsídios durante o exercício de 2016, para a manutenção 
das atividades durante o período de dissolução e liquidação.
Deste  modo,  em  decorrência  da  manifestação  do  acionista  majoritário  pelo 
encerramento  das  atividades  do  Centro  de  Convenções  de  Curitiba  restou 
prejudicada toda a pauta prevista para a presente assembleia geral extraordinária.
Manifestaram-se os acionistas Jacob e Sérgio, de forma contrária e contundente ao 
encerramento das atividades do Centro de Convenções de Curitiba.
Ademais, restou deliberado, que em virtude da exoneração dos diretores financeiro e 
administrativo e de diretor comercial, em reunião do Conselho de Administração, o 
qual  acatou  às  condições  estabelecidas  pela  SEFA,  ante  a  imperiosidade  de 
aceitação de tais condições para manutenção das atividades no exercício de 2016, 
restou definido, em conformidade com o parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto, 
que  provisoriamente  o  Diretor  Presidente  terá  poderes  para  atuar  junto  as  
instituições  financeiras,  propiciando  assim  a  continuidade  das  atividades  da 
companhia, tendo em vista que nas aludidas condições restou estabelecido que não 
haverão novas nomeações para os cargos de diretoria.
Finalmente,  foi  informado  aos  presentes,  que  será  designada  Assembleia  Geral 
Extraordinária para deliberação especifica acerca da dissolução da companhia, em 
atendimento ao previsto no Estatuto, provisoriamente designada para o dia 03 de  
maio de 2016 às 10 horas.
João Douglas Fabrício; Jorge Luiz de Paula Martins; Roberto Coelho Flausino; João 
Jacob Mehl;  Jacques  Schinemann;  Sérgio Camilo  de  Camargo;  Geraldo  Zaidam 
Rocha; Wilson Portes.
Certificamos  que  a  presente  é  cópia  fiel  da  Ata  da  23ª  Assembleia  Geral  
Extraordinária do Centro de Convenções de Curitiba S/A, realizada em 29/03/2016,  
registrada na Junta Comercial do Paraná em 31/03/2016, sob o nº 20161868320,  
protocolo 16/186832-0.
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Empresas Públicas 

ELEJOR 

PROCESSO ELEJOR PAC 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2016

EXTRATO DO CONTRATO N.º 009/2016

ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A
OBJETO: O objeto compreende o deslocamento de um transformador de 78 tonela-
das, com dimensões de aproximadas de L = 7m, C = 4m e H = 7m, conforme Anexo 
VII, por cerca de 60 metros, contendo 2 eventos(*) distintos, ou seja:
Evento 1 – 30 metros do nicho do Transformador Elevador até a área de montagem;
Evento 2 – 30 metros da área de montagem até o nicho do Transformador Elevador.
(*) os eventos ocorrerão necessariamente em datas diferentes
CONTRATADA: Transportes Pesados Blumenau Ltda - EPP
CNPJ: 02.878.188/0001-09
VALOR DO CONTRATO: R$ 43.500,00
DATA DE ASSINATURA: 12/05/2016
PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 meses
Mais informações poderão ser obtidas na sede da Elejor, na Rua José de Alencar, 
2021. Bairro Juvevê. Curitiba/PR. Telefone: (41)3123-0000.
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CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A
CNPJ/MF 81.089.625/0001-73

Capital Autorizado em Ações  .........................................13.000.000
Capital Subscrito em Ações ............................................10.149,927
Capital Subscrito e Integralizado em ......................R$ 7.227.267,01
ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE. Aos três dias do 
mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da Companhia, 
a Rua Barão do Rio Branco, 370 - Curitiba - PR, reuniram-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, os acionistas conforme assinaturas constantes no livro um de regis
tro de presença, para deliberarem sobre a ordem do dia conforme EDITAL DE CON
VOCAÇÃO publicado no Diário Oficial do Paraná - Comércio Indústria e Serviços, 
Edições 9680, 9681 e 9682 dos dias 19, 20 e 22/04/2016, páginas 15,  23 e 10.  
QUORUM 97,53 %. DELIBERAÇÕES por maioria dos votos. MESA: Presidência: 
Dr. João Douglas Fabrício, Secretário de Estado do Esporte e Turismo e Sr. Jorge 
Luiz de Paula Martins, Diretor Presidente do Centro de Convenções de Curitiba S/A.  
Inicialmente o presidente da mesa Dr. João Douglas Fabrício, agradeceu a presença 
de todos, constituindo o Senhor Jorge Luiz de Paula Martins como secretário para  
os trabalhos; dando início às atividades, o presidente leu a ordem do dia: ITEM 01. 
LEITURA DO DOCUMENTO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FA
ZENDA, PELO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA; ITEM 
02. ASSUNTOS GERAIS. 
Concedida à palavra ao Senhor Jorge Luiz de Paula Martins, Diretor Presidente do 
Centro de Convenções de Curitiba S/A. O senhor Jorge Luiz de Paula Martins infor
mou aos presentes acerca da intenção do Governo do Estado do Paraná de encer
rar as atividades do Centro de Convenções, em razão dos reiterados déficits finan
ceiros, assim como informou o recebimento de documento emanado da Secretaria 
de Estado da Fazenda do Estado do Paraná – SEFA, estabelecendo uma série de 
condições para subvenção estatal da sociedade até o final do corrente ano, dentre 
elas exoneração de diretores e servidores,  e renegociação de contratos.  Relatou 
que por deliberação do conselho de administração foram acatadas todas as condi
ções da SEFA, salientando que todas as condições foram prontamente atendidas. 
Ressaltou que nada obstante o atendimento de todas as condições, até esta data 
não foi efetuado o pagamento das verbas rescisórias dos diretores exonerados, por  
inércia exclusiva da SEFA, o que notadamente pode ensejar problemas de caráter 
jurídico e financeiro ao Estado, por meio de Reclamatórias Trabalhistas. Continuou o 
Diretor Presidente, reiterando o posicionamento do acionista majoritário pelo encer
ramento das atividades da sociedade, atualizando os acionistas acerca da situação 
financeira desta, assim como fez um sucinto relato da história do Centro de Conven
ções e seu desempenho no decorrer dos anos. Destacou as sugestões do conselho 
fiscal para a sociedade, quais sejam: 1. Venda de Ações para custeio das despesas 
imprescindíveis; 2. Terceirização mediante concessão; e 3. Encerramento das ativi
dades. Acerca da primeira sugestão informou a existência de ações que podem ser 
vendidas no mercado mobiliário, propondo desde já a venda de um milhão de ações 
a um valor mínimo de R$ 1,00 (um real) cada para custeio das despesas administra
tivas indispensáveis para a continuidade da sociedade, frisando a recente avaliação 
patrimonial realizada. No que concerne à segunda sugestão, apontou como sendo 
esta a sugestão de maior viabilidade, solicitando a manifestação do representante 
do FUNGETUR, o senhor Roberto Coelho Flausino, que informou ser esta uma me
dida que vem sendo adotada em vários locais do país, citando como exemplos os  
Centros de Convenções dos Estados da Bahia, Goiás e Pernambuco. Ato contínuo 
foi concedida a palavra ao senhor Marcos Fatush, que cumprimentou o Diretor Pre
sidente e se manifestou favoravelmente à venda de ações, argumentando que a ter
ceirização é viável, e que inclusive existem interessados, afirmando ainda que o go
verno deve tomar conhecimento da importância do Centro de Convenções, visto que 
este é um reflexo da economia, tecendo críticas a posição do Governo Estadual,  
nesta gestão, e em gestões anteriores. Finaliza sua manifestação proferindo novos 
elogios ao Diretor Presidente. Na sequência o senhor Rubens Dobranski, membro 
do conselho fiscal, externou sua preocupação com a situação do Centro de Conven
ções, e afirmou que é notório o fato de que este não se mantém desde a criação, e  
não pode se manter sem a subvenção governamental. Asseverou que realizou diver
sos congressos no Centro de Convenções, e que cerca de 92% das despesas de 
um congresso são tributáveis, o que gera receitas a todas as esferas de governo. 
Argumenta que a atuação do governo na administração do Centro de Convenções 
mostra-se prejudicial, ante a comodidade dos servidores cedidos. Relembra que já 
se reuniu com o senhor governador do estado buscando soluções para a sociedade, 
e que no ano de 2014 já foi favorável ao encerramento das atividades do Centro de 
Convenções nos atuais moldes, afirmando que as alternativas apresentadas pelo Di
retor Presidente são pertinentes, todavia relembra que este não é o melhor momen
to econômico para aquisição de ações. Cita com exemplo de excelência na área, o 
Centro de Convenções de Tenerife, que visitou recentemente. Ao final, reitera a posi
ção do conselho fiscal, também defendida pelo Diretor Presidente. Posteriormente 
foi concedida a palavra ao Professor Jacó Gimenez, o qual endossou o trabalhou do 
Diretor Presidente a frente do Centro de Convenções, ressaltando seu comprometi
mento e sua luta. Fez um breve resumo da história da entidade que representa, a  
Paraná Turismo, assim como uma analogia entre o turismo e agricultura, afirmando 
que assim como a agricultura o turismo é complexo, dependendo de uma grande in
fraestrutura para seu desenvolvimento, ressaltando que os governantes muitas ve
zes não tem a paciência necessária. Ressalta o desenvolvimento do plano decenal 
do turismo que objetiva estabelecer políticas públicas para área do turismo nos pró
ximos dez anos. Explana sua decepção com o encerramento das atividades do Cen
tro de Convenções, argumentando que é preciso demonstrar ao governo que a con 
cessão é o caminho a ser trilhado. Ainda requer que em eventual apuração de valo 
res de titularidade da Paraná Turismo, sejam estes destinados a um Fundo Estadual 
de Desenvolvimento do Turismo. Finalmente sugere sejam designados representan
tes ou acionistas, para que em conjunto com o Diretor Presidente realizem as tratati 
vas necessárias com a SEFA e o Governo do Estado. Novamente com a palavra o 
Diretor Presidente, este ressaltou os atos do Secretário de Estado do Esporte e do 
Turismo, Douglas Fabricio, e seu comprometimento com o Centro de Convenções,  
reiterando a imprescindibilidade da venda de ações, ressaltando que isto não impe
de a continuidade do projeto de concessão. Solicita a palavra o senhor Rubens, afir 
mando que a venda de ações traria apenas uma solução momentânea, sendo ne
cessária autorização governamental para o processo de concessão. O Diretor Presi
dente manifesta-se afirmando que acredita que o governo concederia a ordem para 
uma  possível  concessão.  O  senhor  Roberto  Coelho  Flausino,  representante  da 
FUNGETUR, sugere como amparo para decisão governamental acerca da conces
são,  a elaboração de um estudo de viabilidade econômica,  argumentando que a 
concessão realmente se mostra a melhor solução. A senhora Marilda Keller Zarpe
lon, Diretora Administrativo e Financeira da Paraná Turismo, sugere que o processo 
para concessão se inicie durante o período em que a sociedade será subsidiada 
pelo governo estadual. Imediatamente o Professor Jacó Gimenes ratifica a manifes
tação da senhora Marilda Keller Zarpelon e do senhor Roberto Coelho Flausino, em 
especial no que tange na elaboração do plano de viabilidade. Continuamente, com a 
palavra o representante do Estado do Paraná, o senhor Secretário de Estado do Es
porte e do Turismo, Dr. João Douglas Fabrício, o qual afirmou que todas as posições  
apresentadas na presente Assembleia Geral Extraordinária, podem ser compiladas 
em um documento, firmado por todos os presentes, a ser dirigido ao senhor gover 
nador do Estado, para que este possa deliberar acerca da possibilidade de conces
são. Faz uma crítica severa aos acionistas ausentes, ressaltando que é necessária 
a união de todos para uma demonstração de força política para que possa ser obti 
da a almejada autorização para início do processo de concessão. Por fim destaca os 
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