COMUNICADO AO MERCADO

A Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), comunica ao
mercado que, de acordo com a Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta
data, foi deliberado:


Renúncia de membro e Presidente do Conselho de Administração e nomeação do
substituto

A apreciação da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Atilano de Oms Sobrinho, membro e
Presidente do Conselho de Administração, tendo sido eleito em substituição como membro do
Conselho o Sr. Rodolfo Andriani, italiano, separado judicialmente, industrial, portador do R.N.E.
nº V 133672-X e inscrito no CPF/MF sob nº 830 006 909-72, residente e domiciliado na Rua
Deputado Alencar Furtado, 1819, ap. 1102 Mossunguê, 81200-110, em Curitiba, Estado do
Paraná, até a data da primeira Assembleia Geral que se seguir. O Sr Rodolfo Andriani, atuou
por mais de 3 décadas em vários cargos de direção em empresas das Organizações Inepar.
Ainda, os membros do Conselho elegeram o novo Presidente do Conselho, dentre os membros
remanescentes, o Sr. Irajá Galliano Andrade, para completar o mandato em curso.


Criação do Conselho Consultivo de Tecnologia e Novos Negócios para todas as
empresas das Organizações Inepar

A criação do Conselho Consultivo de Tecnologia e Novos Negócios para todas as empresas
das Organizações Inepar, que será constituído e dirigido pelo Sr. Atilano de Oms Sobrinho.


Eleição do Diretor Presidente

A contratação e eleição do novo Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Mounir Chaowiche,
para completar o mandato em curso que se encerra quando da aprovação de contas do
exercício social de 31 de dezembro de 2021.
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O executivo acima eleito é graduado em Administração, com especialização em Gestão de
Políticas Públicas e em Consultoria Empresarial pelas universidades federal de Brasília e Santa
Catarina, com vasta experiência no setor infraestrutura, presidindo empresas público-privadas
na área de saneamento e habitação, com sólida capacidade de liderança e interlocução com
entidades de classe, governamentais e internacionais.
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2015 – 2018 – SANEPAR, Paraná, Brasil - Empresa de Saneamento listada na Bolsa de
Valores
Presidente
 Modernizou o modelo de gestão da Companhia no que tange a compliance, sendo a
primeira empresa de economia mista a implantar plenamente a Lei das Estatais.
 Liderou a melhoria na eficiência operacional e financeira, elevando o EBITDA de 26%
para 36% e o lucro líquido de R$ 421 mil para R$ 686 mil, de 2012 para 2017,
respectivamente.
 Executou 2 processos de RE-IPO na B3, captando R$ 1,9 bi em 2016 e R$ 1 bi em
2017, participando pessoalmente em mais de 100 road-shwos para investidores no
Brasil, EUA e Inglaterra.
 Conduziu negociações com organismos federais, como Caixa e BNDES, e
internacionais, como KFW-Alemanha, garantindo recursos para investimentos adicionais
no valor de R$ 5 bi de 2018 a 2022.
2011 – 2014 – COHAPAR, Paraná, Brasil – Empresa de capital misto responsável pelo
desenvolvimento de programas habitacionais no Estado
Presidente
 Liderou o maior programa de habitação da história do Paraná com a construção de
70.000 moradias (13.000 delas rurais) em 4 anos, contemplando todos os 399
municípios.
 Estabeleceu parcerias para captação de financiamento com instituições internacionais,
como DIB.
 Intensificou os programas de regularização fundiária e titulação.
2006 – 2010 – COHAB Curitiba, Paraná, Brasil – Empresa de capital misto responsável
pelo desenvolvimento de programas habitacionais em Curitiba
Presidente
 Implantou programas que beneficiaram 20.000 famílias com novas moradias das quais
10.000 foram dedicadas para retiradas de famílias em área de risco.
 Proporcionou a regularização e titulação de 10.000 propriedades.
1981 – 2006 – Caixa Econômica Federal, Brasil – Terceiro maior banco do país
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Superintendente Regional de Londrina – 2000 – 2004
Gerente Executivo para o Estado do Paraná – 1996 – 1999
Gerente de Operações da área comercial no Espírito Santo – 1991 – 1995
Gerente Geral de vária agências – 1985 -1990
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Além das atribuições previstas no Estatuto Social, caberá ao novo Diretor Presidente a
reestruturação administrativa e a captação de novos negócios pós recuperação judicial.
Diante da eleição, a Diretoria, com mandato em curso, fica composta por:
Sr. Mounir Chaowiche, para o cargo de Diretor Presidente;
Sr. Irajá Galliano Andrade, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro;
Sr. Manacesar Lopes dos Santos, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Desejamos o mais absoluto sucesso ao novo Diretor Presidente em seus novos desafios e
pedimos a todos apoio integral para o êxito do mesmo nas novas funções.

Curitiba, 28 de junho de 2021.
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