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“NONNA INVESTIMENTOS S.A”
CNPJ  MF Nº 20.588.826/0001-20

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
São convidados os Senhores Acionistas, para em Assembléia Geral Extraordi-
nária, a qual realizar-se-á na sede da social, nesta mesma Cidade de Curitiba 
– Paraná, à Avenida Paraná, 2265, Bairro Boa Vista, às 9:00 horas do dia 30 de 
agosto de 2.019, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA:
a) Proposta do aumento do capital social de R$ 14.677.905,35 para R$ 
18.277.905,35 a ser subscrito pelos acionistas desta sociedade e integralizado 
em moeda corrente e legal do país num prazo de 30 dias;
b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e consequente emissão do Boletim 
de Ações Novas.

Curitiba, 20 de agosto de 2019. 
LUIZ NORBERTO GULIN - Diretor Presidente

80060/2019

de Licença Simplificada para fabricação de produtos cerâmicos não refratários para 
uso estrutural na construção implantada Estrada Gouveia Km 10, Bairro Ipiranga, 
Maria Helena, PR.

79505/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ORGANACT BRASIL FERTILIZANTES LTDA torna público que recebeu do IAP, 
a Licença de Instalação para ORGANACT BRASIL FERTILIZANTES LTDA, 
CNPJ 31.202.537/0001-68 a ser implantada na RODOVIA PR 182 KM 05 LOTE 
RURAL 3B1, VILA MARIA no municipio de SANTA TEREZA DO OESTE, PR. 
MATRICULA Nº 29.694.

79638/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ORGANACT BRASIL FERTILIZANTES LTDA torna público que irá requerer ao 
IAP, a Licença de Operação para ORGANACT BRASIL FERTILIZANTES LTDA, 
CNPJ 31.202.537/0001-68 instalada RODOVIA PR 182 KM 05 LOTE RURAL 
3B1, VILA SANTA MARIA no municipio de SANTA TEREZA DO OESTE, PR. 
MATRICULA N 29.694.

79641/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO
Auto Posto Kakogawa - 09.470.123/0001-60 torna público que irá requerer ao 
IAP, a Renovação da Licença de Operação para atuacao de comercio varejista de 
combustiveis para veiculos automotores instalada na Av. Americo Belay, 1676, 
Maringa/PR.

79216/2019

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PALCOPARANÁ 
PORTARIA Nº 13/19 

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 
PALCOPARA-NÁ, nomeada pelo Decreto nº 184, de 15 de janeiro de 
2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20, inciso III do 
Estatuto desta entidade, homologado pelo Decreto Estadual nº 
11.907/2018, 
R E S O L V E:  
Art. 1º – Fica designada a Senhora Nicole Lemanczyk, Diretora 
Administrativa e Financeira desta entidade, portadora do RG nº 
5.997.329-0, nomeada pelo decreto nº 184, de 15 de janeiro de 2019, 
como Responsável pelo preenchimento do Sistema SIAP (Sistema de 
Atos de Pessoal) – Admissão, referente ao Processo Seletivo 
Simplificado 01/2019. 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se 
Curitiba, Paraná, em 19 de agosto de 2019. 

Nicole Barão Raffs de Medeiros 
Diretora Presidente 

 79800/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de PINHAIS, a Licença Prévia para 
IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS EXCETO OS DE 
INTERESSE SOCIAL VERTICAL a ser implantada RUA HENRIQUE COELHO 
NETO, 314/315 - VARGEM GRANDE, PINHAIS/PR.

79589/2019

Transporte Rodoviário Rossini LTDA. - CNPJ nº 79.331.492/0001-58 — NIRE 
nº 41200788853.-Edital dE ConvoCação - para rEunião dE SóCioS E intErES-
SadoS. Sandra Ieger Rossini, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob 
o nº 961.723.479-34, sócia detentora de 4.000 quotas do capital social, na qua-
lidade de administradora liquidante da sociedade Transporte Rodoviário Rossini 
Ltda. — em liquidação, inscrita no CNPJ sob o nº 79.331.492/0001-58, vem, 
por meio deste edital e em obediência ao art. 1.074 do Código Civil, convocar 
Franco Augusto Rossini, titular do RG nº 10.522.478-8 SSP/PR e do CPF nº 
073.050.269-48, residente na Rua Henrique Correia, 1.273, CEP 82.840-270, 
Bairro Alto, Curitiba/PR, na condição de herdeiro do sócio falecido Osmar Ros-
sini, a participar de reunião extraordinária de sócios. A reunião será realizada 
no dia 30/08/2019 na sede do escritório Gabardo & Terra Advogados Associados, 
na Rua XV de Novembro, 556, 6º andar, CEP 80.020-310, Centro, Curitiba/PR, e 
está marcada para começar, em primeira chamada, às 17:30, com a presença da 
sócia e de todos os herdeiros do sócio Osmar Rossini, ou, em segunda e última 
chamada, às 18:00, com qualquer número de presentes. A ordem do dia será 
(1) a indicação de representante dos herdeiros do sócio falecido junto à socie-
dade, na forma da cláusula décima-quarta do contrato social, (2) a ratificação da 
ata de instauração do procedimento de liquidação da sociedade e nomeação de 
liquidante, arquivada na Junta Comercial do Paraná em 07/03/2019, e, caso re-
jeitada a proposta, (3) a instauração do procedimento de liquidação da sociedade 
e nomeação de liquidante. Fica Vossa Senhoria advertida de que sua ausência a 
vincula à deliberação dos presentes, sem nada poder reclamar em juízo ou fora 
dele posteriormente. Elevo protestos de estima e consideração. Curitiba, 14 de 
agosto de 2019. Sandra Ieger Rossini - Liquidante

Transporte Rodoviário Rossini LTDA. - CNPJ nº 79.331.492/0001-58 — NIRE 
nº 41200788853.-Edital dE ConvoCação - para rEunião dE SóCioS E intErES-
SadoS. Sandra Ieger Rossini, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob 
o nº 961.723.479-34, sócia detentora de 4.000 quotas do capital social, na qua-
lidade de administradora liquidante da sociedade Transporte Rodoviário Rossini 
Ltda. — em liquidação, inscrita no CNPJ sob o nº 79.331.492/0001-58, vem, 
por meio deste edital e em obediência ao art. 1.074 do Código Civil, convocar 
Franco Augusto Rossini, titular do RG nº 10.522.478-8 SSP/PR e do CPF nº 
073.050.269-48, residente na Rua Henrique Correia, 1.273, CEP 82.840-270, 
Bairro Alto, Curitiba/PR, na condição de herdeiro do sócio falecido Osmar Ros-
sini, a participar de reunião extraordinária de sócios. A reunião será realizada 
no dia 30/08/2019 na sede do escritório Gabardo & Terra Advogados Associados, 
na Rua XV de Novembro, 556, 6º andar, CEP 80.020-310, Centro, Curitiba/PR, e 
está marcada para começar, em primeira chamada, às 17:30, com a presença da 
sócia e de todos os herdeiros do sócio Osmar Rossini, ou, em segunda e última 
chamada, às 18:00, com qualquer número de presentes. A ordem do dia será 
(1) a indicação de representante dos herdeiros do sócio falecido junto à socie-
dade, na forma da cláusula décima-quarta do contrato social, (2) a ratificação da 
ata de instauração do procedimento de liquidação da sociedade e nomeação de 
liquidante, arquivada na Junta Comercial do Paraná em 07/03/2019, e, caso re-
jeitada a proposta, (3) a instauração do procedimento de liquidação da sociedade 
e nomeação de liquidante. Fica Vossa Senhoria advertida de que sua ausência a 
vincula à deliberação dos presentes, sem nada poder reclamar em juízo ou fora 
dele posteriormente. Elevo protestos de estima e consideração. Curitiba, 14 de 
agosto de 2019. Sandra Ieger Rossini - Liquidante

79959/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
JLR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que irá requerer 
ao IAP, a Licença Prévia para atividade de Parcelamento de Solo a ser implantada 
na Avenida Ilha do Mel, lote D-68A, Gleba Patrimônio Cianorte, Cianorte/PR.

79493/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO
ILMO EGER torna público que requereu do IAP, a Licença de Operação de 
Regularização para PISCICULTURA MODALIDADE PESQUE-PAGUE instalada 
LOTE RURAL Nº 125 E 126 - Marechal Cândido Rondon.

79740/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
V.C. MORAES - TRANSPORTES E CRISTINA EBERT LAUERMANN torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para destinação final de resíduos 
da construção civil a ser implantada LOTE RURAL N°64/65/A - Marechal Cândido 
Rondon/PR.

79736/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CNPJ: 75.624.478/0001-91 torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para instalação de Estação 
Compacta de Tratamento de Esgoto a ser implantada Rua da Liberdade s/n, Distrito 
Nossa Senhora da Candelária - Bandeirantes/PR.

79487/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
TECLAB Laboratorios Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de 
Operação para prestacao de servicos de coleta, transporte e laboratorios de analises 
tecnicas instalada na Av. das Torres, nº 2281, bairo Sao Cristovao, em Sao Jose 
dos Pinhais/PR.

79563/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO
MINERACAO TABIPORA LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para para Extracao Mineral instalada na 
localidade de Povinho de Sao Joao,Campo Largo Parana. DNPM 926.010/1990.

79341/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA
JB MADEIRAS LTDA - ME torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação 
de Licença Simplificada para serraria com desdobramento de madeira implantada 
sobre o lote 03-B da gleba 11-D.V., Rodovia PR-493, saída pra Dois Vizinhos, no 
Municipio de Verê - PR.

79816/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
TOYO SEN-I DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Prévia para a atividade de produção e tratamento de 
sementes a ser implantada a Rodovia Celso Garcia Cid nº 17.385, Gleba Tres Bocas/
Patrimonio Selva, municipio de Londrina-PR..

79283/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Vamaj Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Simplificada para construção de 24 apartamentos a ser 
implantada a Rua Goiás s/n - Bairro Esmeralda - Campo Largo - Pr.

79528/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A V.F. Moagem Terceirizada de Plásticos LTDA, CNPJ nº01.191.408/0001-50 torna 
público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Ind. de produtos de matéria 
plástica a ser implantada na Rua Tavares de Lyra nº4777,São José dos Pinhais - PR.

79603/2019

VIAÇÃO SANTO ANGELO S/A
CNPJ Nº 24.088.688/0001-71 - NIRE Nº 41300293139

ATA DA  DÉCIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
01.FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 
6.404/76. 02.DATA, HORA E LOCAL:  08 de maio de 2019, às 14:00 horas, 
na sede social, na Rua Abel Scuissiato, 2.100 – Bairro Atuba, em Colombo - 
Paraná. 03.PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 
124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76. 04.PRESENÇA: Acionistas represen-
tando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças 
de Acionistas. 05.MESA: Presidente da Mesa Sr. WILSON LUIZ GULIN e 
Secretário Sr. EDILSON MIRANDA. 06.ORDEM DO DIA: a) Discussão, vo-
tação e aprovação da redução parcial do capital social; b) Consequente al-
teração do Artigo Quinto do Estatuto Social, e emissão de Boletim de Ações 
(ANEXO I); 07.DELIBERAÇÕES: Como é do conhecimento de todos é con-
veniente a redução do capital social de R$ 15.060.635,53 (quinze milhões, 
sessenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para 
R$ 12.591.972,17 (doze milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos 
e setenta e dois reais e dezessete centavos) dividido em 1.259.198.217 (um 
bilhão, duzentos e cinquenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil, duzen-
tas e dezessete ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 0,01 (um centavo 
de real) cada uma, sendo que a redução de R$ 2.468.663,36 (Dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e tres reais e trinta e 
seis centavos), será efetivada inteiramente pela sócia AUTO VIAÇÃO SANTO 
ANTONIO LTDA., que neste ato e na melhor forma de direito, decide pela re-
dução parcial de suas ações de capital em número de 246.866.336 (duzentos 
e quarenta e seis bilhões, oitocentos e sessenta seis mil, trezentas e trinta e 
seis), no valor de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, recebendo como 
pagamento, crédito de mútuo que esta sociedade, Viação Santo Angelo S/A., 
possui junto a empresa Vivelo Participações Ltda., CNPJ n. 10.913.951/0001-
05. Disse ainda o Presidente da Mesa, que uma vez aprovada à redução es-
tariam sendo canceladas nesta reunião 246.866.336 (duzentos e quarenta e 
seis bilhões, oitocentos e sessenta seis mil, trezentas e trinta e seis), ações 
de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma.  A proposição da redução de capi-
tal social, com pagamento com a cessão de créditos de mútuo junto a Vivelo 
Participações Ltda., após discutida, foi considerada correta e após votação,  foi 
aprovada por unanimidade. Na sequencia dos trabalhos, e passando ao item 
“b” da Ordem do Dia da Carta Convite, disse o senhor Presidente da Mesa 
que em decorrência da redução aprovada acima,  inteiramente pela acionista 
AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA, o artigo 5º do Estatuto Social e seus 
parágrafos passam a viger com a seguinte redação: ARTIGO 5º - O capital so-
cial da companhia é de R$ 12.591.972,17 (doze milhões, quinhentos e noventa 
e um mil, novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) dividido em 
1.259.198.217 (um bilhão, duzentos e cinquenta e nove milhões, cento e noven-
ta e oito mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias nominativas, no valor de 
R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma.  PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ações 
serão ordinárias nominativas podendo a Sociedade satisfeitos os requisitos 
legais, emitir certificados de ações e, provisoriamente, cautelas que as repre-
sentem, assinadas por dois diretores. PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada ação 
ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral e serão 
consideradas indivisíveis em relação à Sociedade. PARÁGRAFO TERCEIRO 
– A Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral, está autorizada 
a aumentar, independente de reforma estatutária, o valor do Capital Social, 
para até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem emissão de ações. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente da mesa solicitou a emissão de novo “Boletim 
de Ações” (ANEXOI) considerando nova posição societária e finalmente colo-
cou em votação a matéria constante da letra “b” da Ordem do Dia, a qual foi 
aprovada por  unanimidade  de  votos sem reservas ou restrições, inclusive a 
nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social. 08. QUORUM DELIBERATIVO: 
Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. 09. 
ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da pre-
sente, que lida e achada conforme foi por todos assinada. 10. ACIONISTAS 
PRESENTES: AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA, (Wilson Luiz Gulin 
e Edilson Miranda – Administradores) e STABILE PARTICIPAÇÕES LTDA 
(Alfredo Gulin Filho e Wilson Luiz Gulin – Administradores). 11. CERTIDÃO: 
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de 
Atas de Assembleias da companhia.

Colombo, 08 de maio de 2019.
 WILSON LUIZ GULIN EDILSON MIRANDA
 Presidente da Mesa Secretário
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20194114031 em 
01/08/2019.
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