
4 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 24 de abril de 2018

EDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA

O Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores
Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,
entidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,
cumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vem CONVOCARCONVOCARCONVOCARCONVOCAR
todos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com as
obrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para a ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, às
14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às
14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,
na sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souza
Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:
1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço
Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.

Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018
Luiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de Oliveira
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