
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor-Presidente doO Diretor-Presidente doO Diretor-Presidente doO Diretor-Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGEPR)Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGEPR)Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGEPR)Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGEPR) convoca os associados ao sindicato paraconvoca os associados ao sindicato paraconvoca os associados ao sindicato paraconvoca os associados ao sindicato para
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da categoria, a ser realizada em conformidade com os artigos 10 e seguintes docomparecerem à Assembleia Geral Ordinária da categoria, a ser realizada em conformidade com os artigos 10 e seguintes docomparecerem à Assembleia Geral Ordinária da categoria, a ser realizada em conformidade com os artigos 10 e seguintes docomparecerem à Assembleia Geral Ordinária da categoria, a ser realizada em conformidade com os artigos 10 e seguintes do
Estatuto do Senge-PR, em duas etapas: sessões regionais e sessão estadual.Estatuto do Senge-PR, em duas etapas: sessões regionais e sessão estadual.Estatuto do Senge-PR, em duas etapas: sessões regionais e sessão estadual.Estatuto do Senge-PR, em duas etapas: sessões regionais e sessão estadual. A primeira etapa (sessões regionais)A primeira etapa (sessões regionais)A primeira etapa (sessões regionais)A primeira etapa (sessões regionais) realizar-realizar-realizar-realizar-
se-á no dia 05 de março de 2018, na sede do Senge-PR em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 630, 22º andar, conj. 2201,se-á no dia 05 de março de 2018, na sede do Senge-PR em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 630, 22º andar, conj. 2201,se-á no dia 05 de março de 2018, na sede do Senge-PR em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 630, 22º andar, conj. 2201,se-á no dia 05 de março de 2018, na sede do Senge-PR em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 630, 22º andar, conj. 2201,
Centro, e nas sedes das Diretorias Regionais do Senge-PR em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, PontaCentro, e nas sedes das Diretorias Regionais do Senge-PR em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, PontaCentro, e nas sedes das Diretorias Regionais do Senge-PR em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, PontaCentro, e nas sedes das Diretorias Regionais do Senge-PR em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta
Grossa e Sudoeste, às 18h30 em primeira, e às 19h em segunda convocação (endereços das regionais: www.senge-pr.org.br/Grossa e Sudoeste, às 18h30 em primeira, e às 19h em segunda convocação (endereços das regionais: www.senge-pr.org.br/Grossa e Sudoeste, às 18h30 em primeira, e às 19h em segunda convocação (endereços das regionais: www.senge-pr.org.br/Grossa e Sudoeste, às 18h30 em primeira, e às 19h em segunda convocação (endereços das regionais: www.senge-pr.org.br/
diretoriasregionais/).diretoriasregionais/).diretoriasregionais/).diretoriasregionais/). A segunda etapa da Assembleia OrdináriaA segunda etapa da Assembleia OrdináriaA segunda etapa da Assembleia OrdináriaA segunda etapa da Assembleia Ordinária – sessão estadual somente com os representantes eleitos na– sessão estadual somente com os representantes eleitos na– sessão estadual somente com os representantes eleitos na– sessão estadual somente com os representantes eleitos na
primeira etapa – será no dia 24 de março de 2018, às 13h30 em primeira e às 14h em segunda convocação, na sede do Senge-PRprimeira etapa – será no dia 24 de março de 2018, às 13h30 em primeira e às 14h em segunda convocação, na sede do Senge-PRprimeira etapa – será no dia 24 de março de 2018, às 13h30 em primeira e às 14h em segunda convocação, na sede do Senge-PRprimeira etapa – será no dia 24 de março de 2018, às 13h30 em primeira e às 14h em segunda convocação, na sede do Senge-PR
em Curitiba, no endereço acima citado. A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a seguinte ordem do dia:em Curitiba, no endereço acima citado. A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a seguinte ordem do dia:em Curitiba, no endereço acima citado. A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a seguinte ordem do dia:em Curitiba, no endereço acima citado. A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a seguinte ordem do dia:
1) Apreciar e aprovar as contas realizadas no exercício de 2017;1) Apreciar e aprovar as contas realizadas no exercício de 2017;1) Apreciar e aprovar as contas realizadas no exercício de 2017;1) Apreciar e aprovar as contas realizadas no exercício de 2017;
2) Apreciar e aprovar os relatórios de atividades de 2017.2) Apreciar e aprovar os relatórios de atividades de 2017.2) Apreciar e aprovar os relatórios de atividades de 2017.2) Apreciar e aprovar os relatórios de atividades de 2017.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.
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