
 
 

 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA ‐ CURITIBA S.A. 

CNPJ N.º 76.493.899/0001‐93 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 59ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 76ª 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e 211ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Ficam convocados os Senhores Acionistas, Membros do Conselho de 

Administração, Diretores Executivos e Membros do Conselho Fiscal, para se reunirem 

em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e Reunião do Conselho de 

Administração, a ser realizada no dia 27 de Abril de 2022, a partir das 15h, em 

formato virtual, através da Plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 

 

211ª Reunião do Conselho de Administração 

1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e 

votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social encerrado em 31 de Dezembro de 2021; 

2. Subscrição de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 

Corporativa 2021; 

3. Plano de Negócios 2022 e Estratégias de Longo Prazo; 

4. Proposta de Aumento de Capital Social; 

5. Assuntos Gerais; 

 

59ª Assembleia Geral Ordinária 

1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e 

votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social encerrado em 31 de Dezembro de 2021; 

2. Destinação dos lucros do exercício findo e distribuição dos 

dividendos; 

3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação das 

respectivas remunerações; 



 
 

 
 

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação 

das respectivas remunerações; 

 

76ª Assembleia Geral Extraordinária 

1. Autorização da Proposta de Aumento do Capital Social da 

Companhia por meio de subscrição privada no montante de R$ 

1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), mediante a 

emissão de 1.600.000 (um milhão e seiscentas) novas ações 

ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, no 

valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada;  

2. Assuntos Gerais. 

 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 

sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei n.º 6.404, de 1976, 

com as alterações da Lei n.º 10.303, de 2001, relativos ao exercício social encerrado 

em 31 de Dezembro de 2021. 

Curitiba, 30 de Março de 2022. 

 
 
 

Vanessa Volpi Bellegard Palacios 
Presidente do Conselho de Administração da 

Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – Curitiba S.A. 
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