EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, entidade
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.179.595/0001-81, com sede na Avenida Coronel
José Lobo, nº 736, Costeira, Paranaguá/PR, por sua presidente, no uso de suas atribuições que
lhe confere o vigente Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os Associados, quites com suas
obrigações sindicais e associativas, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será
levada a efeito nos dia 18/06/2021 e 21/06/2021. O ato é para prestação de contas, e para
favorecer a participação sem aglomeração ocorrerá na sede na Av. Coronel José Lobo, nº 736,
Costeira - Paranaguá - Pr., Na Rua Rio de Janeiro, nº 128 - São José dos Pinhais/PR; e na Rua
Gil Stein Ferreira, 100 Edificio Torre Azul 11 ° andar Sala 1102 na cidade de ltajai/SC. Levando em
consideração a Pandemia do Virus Covid e da possibilidade de contaminação e doença (Covid
19), na forma da Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde e outras que a sucederem, bem como
do Decreto Estadual 6294/2020, será realizada nas sedes acima, em Paranaguá das 8:00hs às
13:00 hs; em São José das 14:30 às 19:30hs; em ltajai das 14:30 às 19:30, permanecendo em
aberto com oportunidade para que sejam analisadas as contas, registros fiscais, e esclarecimentos
pertinentes dos exercidos: nov/dez 2018; jan/dez 2019 e jan/dez 2020. Poderão os associados
individualmente, ou em grupo de até 5 (cinco), terem acesso à todos os elementos da prestação de
contas (livros, documentos, etc) para que possam analisa-los com o fim de aprovação ou rejeição,
mediante oposição de sim ou não em lista especifica. Deverão ser observadas todas as regras de
higiene das mãos/distanciamento e o cumprimento dos decretos de regência no momento do ato
supra mencionado, não podendo haver aglomeração.
Ordem do dia: Prestação de contas
Paranaguá, 08 de junho de 2021.
IZABEL CRISTINA RAMOS MARTINS
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, entidade
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.179.595/0001-81, com sede na Avenida Coronel
José Lobo, nº 736, Costeira, Paranaguá/PR, por sua presidente, no uso de suas atribuições que
lhe confere o vigente Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os Associados, quites com suas
obrigações sindicais e associativas, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será
levada a efeito nos dia 18/06/2021 e 19/06/2021. O ato é para apreciação do processo disciplinar,
para fins de aplicação imediata de penalidade, suspensão/eliminação do quadro social dos
despachantes GUSTAVO TAVARES ROCHA - 1104 - CPF 062.121.299-75 e IVAN ROSENO DE
LIMA - 1066 - CPF 009.151.109-70 - em face de irregularidades de repasses financeiros em suas
contas correntes, fatos que estão sendo investigados pela Polícia Civil de Paranaguá-Pr; e para
favorecer a participação sem aglomeração ocorrerá na sede na Av. Coronel José Lobo, nº 736,
Costeira - Paranaguá - Pr., Na Rua Rio de Janeiro, nº 128 - São José dos Pinhais/PR; e na Rua
Gil Stein Ferreira, 100 Edifício Torre Azul 11º andar Sala 1102 na cidade de ltajaí/SC. Levando em
consideração a Pandemia do Vírus Covid e da possibilidade de contaminação e doença (Covid19),
na forma da Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde e outras que a sucederem, bem como
do Decreto Estadual 6294/2020, será realizada nas sedes acima, em Paranaguá dia 18.06, das
8:00hs ,às 13:00 hs; em São José das 14:30 às 19:30hs; em ltajaí dia 21.06, das 14:30 às 19:30.
Deverão ser observadas todas as regras de higiene das mãos/distanciamento e o cumprimento
dos decretos de regência no momento do ato supra mencionado, não podendo haver aglomeração.
Ordem do dia: Apreciação do processo disciplinar em face de Gustavo Tavares Rocha e Ivan
Roseno de Lima, para aplicação de penalidade cabível.
Paranaguá, 08 de junho de 2021
IZABEL CRISTINA RAMOS MARTINS
Presidente

