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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, Residen-O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, Residen-O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, Residen-O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, Residen-
ciais e Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação eAdministração de Imóveis Re-ciais e Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação eAdministração de Imóveis Re-ciais e Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação eAdministração de Imóveis Re-ciais e Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação eAdministração de Imóveis Re-
sidenciais e Comerciais de Londrina, CNPJ 72.504.426/0001–93, João de Deus Correia,sidenciais e Comerciais de Londrina, CNPJ 72.504.426/0001–93, João de Deus Correia,sidenciais e Comerciais de Londrina, CNPJ 72.504.426/0001–93, João de Deus Correia,sidenciais e Comerciais de Londrina, CNPJ 72.504.426/0001–93, João de Deus Correia,
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigente, CONVOCAno uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigente, CONVOCAno uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigente, CONVOCAno uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigente, CONVOCA
TODOS os Associados quites com a Tesouraria e em condições de voto e os Trabalha-TODOS os Associados quites com a Tesouraria e em condições de voto e os Trabalha-TODOS os Associados quites com a Tesouraria e em condições de voto e os Trabalha-TODOS os Associados quites com a Tesouraria e em condições de voto e os Trabalha-
dores/Empregados integrantes das categorias profissionais representadas pela Entidadedores/Empregados integrantes das categorias profissionais representadas pela Entidadedores/Empregados integrantes das categorias profissionais representadas pela Entidadedores/Empregados integrantes das categorias profissionais representadas pela Entidade
Sindical com DATA BASE em 1º de MAIO de 2018, para participarem da Assembléia GeralSindical com DATA BASE em 1º de MAIO de 2018, para participarem da Assembléia GeralSindical com DATA BASE em 1º de MAIO de 2018, para participarem da Assembléia GeralSindical com DATA BASE em 1º de MAIO de 2018, para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 20/04/2018 (vinte de abril de dois mil e dezoito), àsExtraordinária que se realizará no dia 20/04/2018 (vinte de abril de dois mil e dezoito), àsExtraordinária que se realizará no dia 20/04/2018 (vinte de abril de dois mil e dezoito), àsExtraordinária que se realizará no dia 20/04/2018 (vinte de abril de dois mil e dezoito), às
19Hs45 (dezenove horas e quarenta e cinco minutos), em primeira convocação, nas de-19Hs45 (dezenove horas e quarenta e cinco minutos), em primeira convocação, nas de-19Hs45 (dezenove horas e quarenta e cinco minutos), em primeira convocação, nas de-19Hs45 (dezenove horas e quarenta e cinco minutos), em primeira convocação, nas de-
pendências do Teatro do Hotel Crystal, na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidadependências do Teatro do Hotel Crystal, na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidadependências do Teatro do Hotel Crystal, na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidadependências do Teatro do Hotel Crystal, na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade
de Londrina, Estado do Paraná, à fim de deliberarem em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, nade Londrina, Estado do Paraná, à fim de deliberarem em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, nade Londrina, Estado do Paraná, à fim de deliberarem em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, nade Londrina, Estado do Paraná, à fim de deliberarem em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na
forma da Lei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisõesforma da Lei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisõesforma da Lei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisõesforma da Lei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisões
para deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalha-para deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalha-para deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalha-para deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalha-
dores/ Empregados integrantes das categorias profissionais de: condomínios de edifíciosdores/ Empregados integrantes das categorias profissionais de: condomínios de edifíciosdores/ Empregados integrantes das categorias profissionais de: condomínios de edifíciosdores/ Empregados integrantes das categorias profissionais de: condomínios de edifícios
e em condomínios residenciais, comerciais e mistos e de empregados em empresas dee em condomínios residenciais, comerciais e mistos e de empregados em empresas dee em condomínios residenciais, comerciais e mistos e de empregados em empresas dee em condomínios residenciais, comerciais e mistos e de empregados em empresas de
compra e venda locação e administração de imóveis, de Toda Base Territorial do Sindi-compra e venda locação e administração de imóveis, de Toda Base Territorial do Sindi-compra e venda locação e administração de imóveis, de Toda Base Territorial do Sindi-compra e venda locação e administração de imóveis, de Toda Base Territorial do Sindi-
cato, com data base em 1º de maio de 2018, exercício 2018/2019, em favor do Sindicatocato, com data base em 1º de maio de 2018, exercício 2018/2019, em favor do Sindicatocato, com data base em 1º de maio de 2018, exercício 2018/2019, em favor do Sindicatocato, com data base em 1º de maio de 2018, exercício 2018/2019, em favor do Sindicato
Profissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dos convêniosProfissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dos convêniosProfissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dos convêniosProfissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dos convênios
assistenciais para os trabalhadores/ empregados, dos trabalhos sindicais e administraçãoassistenciais para os trabalhadores/ empregados, dos trabalhos sindicais e administraçãoassistenciais para os trabalhadores/ empregados, dos trabalhos sindicais e administraçãoassistenciais para os trabalhadores/ empregados, dos trabalhos sindicais e administração
da Entidade Sindical.da Entidade Sindical.da Entidade Sindical.da Entidade Sindical.
OBS. OPOSIÇÃO AO DESCONTO da contribuição, será oportunizado na assembléia.OBS. OPOSIÇÃO AO DESCONTO da contribuição, será oportunizado na assembléia.OBS. OPOSIÇÃO AO DESCONTO da contribuição, será oportunizado na assembléia.OBS. OPOSIÇÃO AO DESCONTO da contribuição, será oportunizado na assembléia.
Não havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da Assembleia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da Assembleia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da Assembleia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da Assembleia em
primeira convocação de associados e integrantes da categoria, os trabalhos serão inicia-primeira convocação de associados e integrantes da categoria, os trabalhos serão inicia-primeira convocação de associados e integrantes da categoria, os trabalhos serão inicia-primeira convocação de associados e integrantes da categoria, os trabalhos serão inicia-
dos uma hora após, no mesmo local, em segunda convocação, com a aprovação de nodos uma hora após, no mesmo local, em segunda convocação, com a aprovação de nodos uma hora após, no mesmo local, em segunda convocação, com a aprovação de nodos uma hora após, no mesmo local, em segunda convocação, com a aprovação de no
mínimo 2/3(dois terços) dos associados e integrantes da categoria presentes.mínimo 2/3(dois terços) dos associados e integrantes da categoria presentes.mínimo 2/3(dois terços) dos associados e integrantes da categoria presentes.mínimo 2/3(dois terços) dos associados e integrantes da categoria presentes.

Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.
João de Deus CorreiaJoão de Deus CorreiaJoão de Deus CorreiaJoão de Deus Correia

Diretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor Presidente
CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06


