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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital o Presidente doPelo presente edital o Presidente doPelo presente edital o Presidente doPelo presente edital o Presidente do Siemerc Londrina - Sindicato dos EmpregadosSiemerc Londrina - Sindicato dos EmpregadosSiemerc Londrina - Sindicato dos EmpregadosSiemerc Londrina - Sindicato dos Empregados
no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, Minimercados,no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, Minimercados,no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, Minimercados,no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, Minimercados,
SupermercadoseHipermercadosdeLondrina,Arapongas,Cambé,Rolandia, IbiporãSupermercadoseHipermercadosdeLondrina,Arapongas,Cambé,Rolandia, IbiporãSupermercadoseHipermercadosdeLondrina,Arapongas,Cambé,Rolandia, IbiporãSupermercadoseHipermercadosdeLondrina,Arapongas,Cambé,Rolandia, Ibiporã
e Sertanopolise Sertanopolise Sertanopolise Sertanopolis – CNPJ nº 10.429.036/0001-49, Joel Aparecido Caetano, comerciário,– CNPJ nº 10.429.036/0001-49, Joel Aparecido Caetano, comerciário,– CNPJ nº 10.429.036/0001-49, Joel Aparecido Caetano, comerciário,– CNPJ nº 10.429.036/0001-49, Joel Aparecido Caetano, comerciário,
inscrito no R.G nº 1438201-1-PR e CPF nº 335.563,189-20, com endereço na Rua Matoinscrito no R.G nº 1438201-1-PR e CPF nº 335.563,189-20, com endereço na Rua Matoinscrito no R.G nº 1438201-1-PR e CPF nº 335.563,189-20, com endereço na Rua Matoinscrito no R.G nº 1438201-1-PR e CPF nº 335.563,189-20, com endereço na Rua Mato
Grosso, 47 sala 1 em Londrina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe confere o EstatutoGrosso, 47 sala 1 em Londrina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe confere o EstatutoGrosso, 47 sala 1 em Londrina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe confere o EstatutoGrosso, 47 sala 1 em Londrina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto
Social,Social,Social,Social, CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA todos os integrantes da categoria profissional dos trabalhadorestodos os integrantes da categoria profissional dos trabalhadorestodos os integrantes da categoria profissional dos trabalhadorestodos os integrantes da categoria profissional dos trabalhadores
indistintamente, associados ou não, empregados em Mercados, Minimercados,indistintamente, associados ou não, empregados em Mercados, Minimercados,indistintamente, associados ou não, empregados em Mercados, Minimercados,indistintamente, associados ou não, empregados em Mercados, Minimercados,
Supermercados e Hipermercados dos Municípios de Londrina, Arapongas, Cambé,Supermercados e Hipermercados dos Municípios de Londrina, Arapongas, Cambé,Supermercados e Hipermercados dos Municípios de Londrina, Arapongas, Cambé,Supermercados e Hipermercados dos Municípios de Londrina, Arapongas, Cambé,
Rolândia, Ibiporã e Sertanópolis, para participarem da Assembleia Geral extraordinária,Rolândia, Ibiporã e Sertanópolis, para participarem da Assembleia Geral extraordinária,Rolândia, Ibiporã e Sertanópolis, para participarem da Assembleia Geral extraordinária,Rolândia, Ibiporã e Sertanópolis, para participarem da Assembleia Geral extraordinária,
que conforme estabelece o artigo 49 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada noque conforme estabelece o artigo 49 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada noque conforme estabelece o artigo 49 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada noque conforme estabelece o artigo 49 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada no
dia 23 de janeiro de 2018 na rua Mato Grosso, 47 – sala 1 em Londrina-Pr, às18:00 hrsdia 23 de janeiro de 2018 na rua Mato Grosso, 47 – sala 1 em Londrina-Pr, às18:00 hrsdia 23 de janeiro de 2018 na rua Mato Grosso, 47 – sala 1 em Londrina-Pr, às18:00 hrsdia 23 de janeiro de 2018 na rua Mato Grosso, 47 – sala 1 em Londrina-Pr, às18:00 hrs
em primeira convocação e na falta de quorum 0,30 (trinta minutos) com qualquer numeroem primeira convocação e na falta de quorum 0,30 (trinta minutos) com qualquer numeroem primeira convocação e na falta de quorum 0,30 (trinta minutos) com qualquer numeroem primeira convocação e na falta de quorum 0,30 (trinta minutos) com qualquer numero
de presente para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;de presente para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;de presente para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;de presente para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; a)a)a)a) Leitura e aprovaçãoLeitura e aprovaçãoLeitura e aprovaçãoLeitura e aprovação
da Ata da assembleia anterior;da Ata da assembleia anterior;da Ata da assembleia anterior;da Ata da assembleia anterior; b)b)b)b) Proposta da Diretoria para discussão, adaptações,Proposta da Diretoria para discussão, adaptações,Proposta da Diretoria para discussão, adaptações,Proposta da Diretoria para discussão, adaptações,
atualizações e aprovação do Estatuto Social da entidade, conforme o artigo 6º da portariaatualizações e aprovação do Estatuto Social da entidade, conforme o artigo 6º da portariaatualizações e aprovação do Estatuto Social da entidade, conforme o artigo 6º da portariaatualizações e aprovação do Estatuto Social da entidade, conforme o artigo 6º da portaria
326 adequando-o às disposições do Código Civil e de Processo Civil, bem como às326 adequando-o às disposições do Código Civil e de Processo Civil, bem como às326 adequando-o às disposições do Código Civil e de Processo Civil, bem como às326 adequando-o às disposições do Código Civil e de Processo Civil, bem como às
novas reformas legislativas, por conta da Lei 13.467/2017; NOTA: Esta assembleia énovas reformas legislativas, por conta da Lei 13.467/2017; NOTA: Esta assembleia énovas reformas legislativas, por conta da Lei 13.467/2017; NOTA: Esta assembleia énovas reformas legislativas, por conta da Lei 13.467/2017; NOTA: Esta assembleia é
específica, e somente tratará dos assuntos constante da ordem do dia. Londrina, 19 deespecífica, e somente tratará dos assuntos constante da ordem do dia. Londrina, 19 deespecífica, e somente tratará dos assuntos constante da ordem do dia. Londrina, 19 deespecífica, e somente tratará dos assuntos constante da ordem do dia. Londrina, 19 de
janeiro de 2018.Joel Aparecido Caetano/PRESIDENTEjaneiro de 2018.Joel Aparecido Caetano/PRESIDENTEjaneiro de 2018.Joel Aparecido Caetano/PRESIDENTEjaneiro de 2018.Joel Aparecido Caetano/PRESIDENTE
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