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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO – SICOVSINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO – SICOVSINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO – SICOVSINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO – SICOV
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, VALTER DA SILVA BARROS, portador do CPF 142.527.409-91Pelo presente edital, VALTER DA SILVA BARROS, portador do CPF 142.527.409-91Pelo presente edital, VALTER DA SILVA BARROS, portador do CPF 142.527.409-91Pelo presente edital, VALTER DA SILVA BARROS, portador do CPF 142.527.409-91
associado e em pleno gozo de seus direitos, considerando que: 1) O mandato da Diretoriaassociado e em pleno gozo de seus direitos, considerando que: 1) O mandato da Diretoriaassociado e em pleno gozo de seus direitos, considerando que: 1) O mandato da Diretoriaassociado e em pleno gozo de seus direitos, considerando que: 1) O mandato da Diretoria
eleita expirou em 25/02/2018; 2) A categoria econômica representada pelo Sindicato temeleita expirou em 25/02/2018; 2) A categoria econômica representada pelo Sindicato temeleita expirou em 25/02/2018; 2) A categoria econômica representada pelo Sindicato temeleita expirou em 25/02/2018; 2) A categoria econômica representada pelo Sindicato tem
importância significativa no meio econômico empresarial paranaense e tem interesseimportância significativa no meio econômico empresarial paranaense e tem interesseimportância significativa no meio econômico empresarial paranaense e tem interesseimportância significativa no meio econômico empresarial paranaense e tem interesse
em manter o Sindicato ativo e regularizado; 3) O disposto nos Art. 27 §III do Estatutoem manter o Sindicato ativo e regularizado; 3) O disposto nos Art. 27 §III do Estatutoem manter o Sindicato ativo e regularizado; 3) O disposto nos Art. 27 §III do Estatutoem manter o Sindicato ativo e regularizado; 3) O disposto nos Art. 27 §III do Estatuto
Social regulamenta a convocação de Assembleia Extraordinária; convoca todos os seusSocial regulamenta a convocação de Assembleia Extraordinária; convoca todos os seusSocial regulamenta a convocação de Assembleia Extraordinária; convoca todos os seusSocial regulamenta a convocação de Assembleia Extraordinária; convoca todos os seus
associados em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,associados em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,associados em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,associados em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada no dia 29 de março de 2018, na sede do Sindicato, Rua Colombo,que será realizada no dia 29 de março de 2018, na sede do Sindicato, Rua Colombo,que será realizada no dia 29 de março de 2018, na sede do Sindicato, Rua Colombo,que será realizada no dia 29 de março de 2018, na sede do Sindicato, Rua Colombo,
283, Centro – Cornélio Procópio/PR, às 18h00 em primeira convocação e, não havendo283, Centro – Cornélio Procópio/PR, às 18h00 em primeira convocação e, não havendo283, Centro – Cornélio Procópio/PR, às 18h00 em primeira convocação e, não havendo283, Centro – Cornélio Procópio/PR, às 18h00 em primeira convocação e, não havendo
“quorum” previsto no Estatuto, às 18h00, em segunda convocação com qualquer número“quorum” previsto no Estatuto, às 18h00, em segunda convocação com qualquer número“quorum” previsto no Estatuto, às 18h00, em segunda convocação com qualquer número“quorum” previsto no Estatuto, às 18h00, em segunda convocação com qualquer número
de associados presentes, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte “Ordem-do-de associados presentes, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte “Ordem-do-de associados presentes, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte “Ordem-do-de associados presentes, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte “Ordem-do-
Dia”:Dia”:Dia”:Dia”:
a) Eleição de Junta Governativa do Sindicato conforme Art. 27a) Eleição de Junta Governativa do Sindicato conforme Art. 27a) Eleição de Junta Governativa do Sindicato conforme Art. 27a) Eleição de Junta Governativa do Sindicato conforme Art. 27
b) Aprovação do prazo de duração do mandato da Junta Governativa de 29/03/2018 ab) Aprovação do prazo de duração do mandato da Junta Governativa de 29/03/2018 ab) Aprovação do prazo de duração do mandato da Junta Governativa de 29/03/2018 ab) Aprovação do prazo de duração do mandato da Junta Governativa de 29/03/2018 a
28/02/2022;28/02/2022;28/02/2022;28/02/2022;
c) Autorização para a Junta Governativa implementar todos os procedimentos necessáriosc) Autorização para a Junta Governativa implementar todos os procedimentos necessáriosc) Autorização para a Junta Governativa implementar todos os procedimentos necessáriosc) Autorização para a Junta Governativa implementar todos os procedimentos necessários
à regularização do sindicato junto aos órgãos competentes;à regularização do sindicato junto aos órgãos competentes;à regularização do sindicato junto aos órgãos competentes;à regularização do sindicato junto aos órgãos competentes;
d) convocação de eleições para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegadosd) convocação de eleições para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegadosd) convocação de eleições para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegadosd) convocação de eleições para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná;Representantes junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná;Representantes junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná;Representantes junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná;
e) Outros assuntos de interesse da categoria.e) Outros assuntos de interesse da categoria.e) Outros assuntos de interesse da categoria.e) Outros assuntos de interesse da categoria.

Cornélio Procópio, 23 de Março de 2018.Cornélio Procópio, 23 de Março de 2018.Cornélio Procópio, 23 de Março de 2018.Cornélio Procópio, 23 de Março de 2018.
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