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em 31 de dezembro de 2017; c) Eleger os membros da nova Diretoria; e d)
Outros assuntos de interesse social

II) Em Assembleia Geral Extraordinária:
a) Apresentação da planilha elaborada pela Diretoria com a projeção de gastos
para os próximos 12 (doze) meses; b) Aprovar a captação de recursos dos
sócios, que não será via aumento de capital social, para adimplir as prestações
vincendas dos débitos incluídos no REFIS e de outras despesas administrativas
da Sociedade cujo valor total aproximado é de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões
e cem mil reais); e c) Outros assuntos. 

Outrossim, comunicamos que se encontram à disposição dos senhores sócios, na
sede social da empresa, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404
de 15/12/1976, relativos ao exercício de 2017.

Irati, 09 de abril de 2018.
Cirlei Terezinha Dellani Milla - Diretora
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2ª CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em
Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se, por economia de custos na sede do 
escritório Augusto Prolik, sito à Rua Marechal Deodoro, 497, 16º. andar, em
Curitiba, Paraná, às 14:00 horas do dia 18 de abril de 2018, para tomarem
conhecimento e deliberarem sobre as seguintes matérias:

I) Em Assembleia Geral Ordinária:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o 
Estatuto Social da Entidade e a Legislação vigente, CONVOCA os senhores 
associados em dia com suas obrigações sociais e CONVIDA os integrantes da 
categoria Profissional do Sindicato, dos municípios de Antonio Olinto, Bituruna, 
Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, General Carneiro, 
Mallet, Mariópolis, Palmas, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São João 
do Triunfo, São Mateus do Sul e União da Vitória, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, observada as disposições estatutárias, a 
ser realizada dia 20 de abril de 2018 (sexta-feira), na Sede do Sindicato, sito à 
Rua Barão do Rio Branco, n.º 233 (Esq. com a Rua Benjamin Constant), em 
União da Vitória/PR, às 18h00 em 1ª convocação, com a presença de 1/3 dos 
associados em dia com suas obrigações, e caso não obtido quorum mínimo, fica 
desde já convocada à assembleia em 2ª convocação, para as 18h30, no mesmo dia 
e local, com os presentes, para deliberarem através do escrutínio secreto, sobre a 
seguinte ordem do dia:  
- Apreciação e votação da prestação de contas (Balanço Financeiro e 
Patrimonial) da Diretoria, referente ao exercício de 2017, com parecer do 
Conselho Fiscal.  
A deliberação constante da ordem do dia será válida se aprovada por mais de 2/3 
dos associados presentes. 
União da Vitória, 10 de abril de 2018 - JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS – 
Presidente.  
Publicação realizada nos seguintes jornais: Diário oficial do Estado do Paraná, 
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