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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato das Empresas deO Presidente do Sindicato das Empresas deO Presidente do Sindicato das Empresas deO Presidente do Sindicato das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e deAssessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e deAssessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e deAssessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de
Serviços Contábeis de Londrina (SESCAP-LDR), no usoServiços Contábeis de Londrina (SESCAP-LDR), no usoServiços Contábeis de Londrina (SESCAP-LDR), no usoServiços Contábeis de Londrina (SESCAP-LDR), no uso
de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Socialde suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Socialde suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Socialde suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social
e a Legislação vigente, convoca os senhores associadose a Legislação vigente, convoca os senhores associadose a Legislação vigente, convoca os senhores associadose a Legislação vigente, convoca os senhores associados
e representados, em dia com suas obrigações sociais,e representados, em dia com suas obrigações sociais,e representados, em dia com suas obrigações sociais,e representados, em dia com suas obrigações sociais,
para participarem da Assembléia Geral Ordinária,para participarem da Assembléia Geral Ordinária,para participarem da Assembléia Geral Ordinária,para participarem da Assembléia Geral Ordinária,
observadas as disposições estatutárias, a ser realizadaobservadas as disposições estatutárias, a ser realizadaobservadas as disposições estatutárias, a ser realizadaobservadas as disposições estatutárias, a ser realizada
nas dependências da sede desta entidade, na rua Piauínas dependências da sede desta entidade, na rua Piauínas dependências da sede desta entidade, na rua Piauínas dependências da sede desta entidade, na rua Piauí
nº 72 - 2º andar, Centro - Londrina-Pr, no dianº 72 - 2º andar, Centro - Londrina-Pr, no dianº 72 - 2º andar, Centro - Londrina-Pr, no dianº 72 - 2º andar, Centro - Londrina-Pr, no dia 03 de abril03 de abril03 de abril03 de abril
de 2018de 2018de 2018de 2018, às 15h30 em primeira convocação e caso não, às 15h30 em primeira convocação e caso não, às 15h30 em primeira convocação e caso não, às 15h30 em primeira convocação e caso não
obtido quórum mínimo fica desde já convocado para àsobtido quórum mínimo fica desde já convocado para àsobtido quórum mínimo fica desde já convocado para àsobtido quórum mínimo fica desde já convocado para às
16:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número16:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número16:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número16:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número
de associados para deliberarem sobre a seguinte ordemde associados para deliberarem sobre a seguinte ordemde associados para deliberarem sobre a seguinte ordemde associados para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:do dia:do dia:do dia:

Prestação de contas exercício 2017.Prestação de contas exercício 2017.Prestação de contas exercício 2017.Prestação de contas exercício 2017.a)a)a)a)
Londrina, 24 de Março de 2018.Londrina, 24 de Março de 2018.Londrina, 24 de Março de 2018.Londrina, 24 de Março de 2018.


