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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ 
PORTARIA Nº 05/19 

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 enti-dade, homologado pelo Decreto Estadual nº 
11.907/2018, bem como ao disposto no inciso V do artigo 8º do aludido 
Estatuto  
R E S O L V E:  
Art. 1º – Fica designada a Senhora Nicole Lemanczyk, Diretora Adminis-
trativa e Financeira desta entidade, portadora do RG nº 5.997.329-0, 
nomeada pelo decreto nº 184, de 15 de janeiro de 2019, como Respon-
sável pela Ouvidoria e Transparência perante a Controladoria Geral do 
Estado do Paraná e órgãos das esferas Municipal, Estadual e Federal a 
partir de 02 de janeiro de 2019 
Art. 2º – Enquanto exercer a função, a Diretora ora designada deverá 
ser a articuladora e responsável pelas ações pertinentes à função, com 
acesso aos sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
inerentes às atividades desempenhadas.  
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se 
Curitiba, Paraná, em 22 de março de 2019. 

Nicole Barão Raffs de Medeiros 
Diretora Presidente 

 24585/2019

INGRA - INDÚSTRIA GRÁFICA S/A.
CNPJ Nº 75.801.928/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas desta empresa, a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, às 09h (nove horas) do dia 26 de abril de 2019, na sede social, à 
Avenida Coronel Cezar Torres, nº 479, em Campo Largo, Paraná, a fi m de tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados e demais 
Demonstrações Financeiras atinentes ao exercício fi ndo em 31.12.2018;
Outros assuntos de interesse social.

Informamos, outrossim, que se acham a disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da lei nº. 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976.
 
Campo Largo, 18 de março de 2019.

REINALDO HÖFT
Diretor Presidente

22117/2019

AUGUSTO THOMAZ S/A. – IND. E COM. DE MADEIRAS 
CGCMF – 78.142.999/0001-09 
Assembleia Geral Ordinária 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

                                                  A diretoria de Augusto Thomaz S/A - Indústria e 

Comércio de Madeiras, em consonância com os dispositivos legais e estatutários 

vigentes, convoca os senhores acionistas, para a Quinquagésima Oitava 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 14:00 

horas, em sua sede social à Rua Coronel Gracia, 410, na cidade de Irati-PR., para 

tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apreciar e votar o relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais 

demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 

31/12/2018; 

2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e sobre a distribuição 

de dividendos; 

3) Eleição da diretoria; 

4) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

                                                  Outrossim, comunicamos encontrarem-se à 

disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, os documentos a 

que se refere o artigo 133, da Lei 6.404 de 15/12/76, relativos ao exercício de 

2018. 

 

Irati (PR), 21 de março de 2019 

 

(a) EDSON MARCIO THOMAZ 

 

 
23838/2019

PRINCECAMPOS PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ  MF Nº 80.227.788/0001 - 02
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas, para em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, as quais serão realizadas, 
na Sede Social, à Av. Anita Garibaldi Nº 861, nesta cidade 
de Ponta Grossa - PR., às 14:00 horas do dia 25 de abril 
de 2.019, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre 
a seguinte: 
ORDEM DO DIA:
a) Aprovação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018;
b) Destinação do Resultado do Exercício.
AVISO: - Comunicamos, outrossim, que os documentos a 
que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, de 15 de dezem-
bro de 1.976, e alterações subsequentes, encontram-se à 
disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social. 

Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE GULIN

Diretor Presidente

24412/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OP-
ERAÇÃO
TIL TRANSPORTES COLETIVOS SA torna público que recebeu do IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
PASSAGEIROS instalada AV. PARANÁ, 1226, IBIPORÃ -PARANÁ.

23538/2019
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CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - SOCIEDADE OLIVEIRA 
VIANNA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ n. 80.818.685/0001-17 - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SOCIEDADE OLIVEIRA VIANNA ADMINISTRADORA 
DE BENS LTDA. Dia 12.04.2019 (sexta-feira) às 14h. O administrador da sociedade, 
pela presente, vêm convocá-los para a Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 12 de 
abril de 2019 às 14h, a ser realizada na Rua Ébano Pereira, n. 11, 12º andar, Curitiba 
(PR), tendo em vista a impossibilidade material de utilização da sede social para 
esta finalidade. A Reunião terá como ordem do dia discutir e deliberar sobre: (I) 
Necessidade de promover a substituição da sócia falecida Maria de Lourdes Brunatto 
pelo seu Espólio, o qual será devidamente representado pelo inventariante nomeado 
nos autos n. 0012801-18.2018.8.16.0188, conforme documentos disponibilizados ao 
administrador da sociedade, tendo em vista que o inventariante é também o único 
herdeiro das referidas quotas. (II) Necessidade de promover a regularização e 
redistribuição das participações societárias, tendo em vista (1) a aquisição, pela sócia 
Maria de Lourdes Brunatto de 2.850 quotas sociais antes pertencentes ao sócio Afonso 
Henrique Oliveira Viana e (2) a necessidade de promover a inclusão do sócio 
ingressante Manoel Antonio Teixeira Filho, em razão da aquisição de 1.850 quotas 
sociais antes pertencentes ao sócio Afonso Henrique Oliveira Viana. (III) Após 
regularização e consolidação do quadro social, serão eleitos os administradores da 
sociedade, nos termos da legislação aplicável, ante a necessidade de regularização do 
quadro de administradores em conformidade com o disposto no contrato social. (IV) 
Discutidas as matérias previstas nos itens I a III, supra, será colocada em discussão a 
assinatura da 10ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, de modo a retratar as 
mudanças aprovadas em reunião de sócios. A minuta da 10ª Alteração se encontra à 
disposição dos sócios para análise, com o administrador atual. (V) Aprovar a 
transferência do apartamento localizado no Edifício Frei Caneca, n. 11 (13º 
pavimento ou 11º andar),  e respectiva vaga de garagem, os quais ainda se encontram 
em nome da sociedade mas deveriam ter sido transferidos à sócia Maria de Lourdes 
Brunatto, estes devidamente matriculados sob o n. 20.807 (apartamento n. 11,) e sob o 
n. 20.808 (vaga de garagem), perante a 5ª Circunscrição do Registro de Imóveis de 
Curitiba (PR), conforme previamente definido pelos sócios quando da partilha dos 
bens no inventário n. 0033724-88.2011.8.16.0001. (V) Prestação da contas por parte 
da administração da sociedade, na forma do contrato social, relativamente ao exercício 
findo em 31.12.2018; e demais esclarecimentos que sejam solicitados pelos sócios, na 
forma da Legislação em vigor. (VI) Eventuais assuntos de interesse social.A Reunião é 
também uma oportunidade para discutirmos e esclarecemos todos os demais assuntos 
de Vosso interesse que tenham relação com a Sociedade. AFONSO HENRIQUE 
OLIVERIA VIANNA-Sócio e Administrador 

 24094/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RECUPERADORA DE RADIADORES FV LTDA, CNPJ: 11.237.760/0001-33,  
torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel 
- Paraná , a Licença Prévia para Serviços de instalação, manutenção e reparação 
de acessórios para veículos automotores pesados  a ser implantada Rua Francisco 
Ignácio Fernandes nº 410, bairro Cataratas, Cascavel- Paraná.

23362/2019

NEXITERA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TI S/A
CNPJ nº 22.778.608/0001-84
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que a Nexitera Consultoria e Soluções em TI 
S/A, inscrita no CNPJ nº 22.778.608/0001-84 com sede na Cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Av. República Argentina, 1160, Conj. 703; Andar 7; Cond. 
Vega Work & Life Ed; Bloco Vega Torre To Work E, Vila Izabel, CEP 80.620-010 
(“Companhia”), que, cumprindo com a legislação em vigor, os documentos listados 
no art. 133, da lei 6.404/76 relacionados ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, encontram-se disponíveis na sede da companhia. Curitiba, 23 
de março de 2019. A diretoria.

23811/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OP-
ERAÇÃO
REC SUL S.A. torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente de CURITIBA, a Renovação da Licença de Operação para CONDOMÍNIO 
EMPRESARIAL ECOPARK instalada AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE 
OLIVEIRA 3900 - CIC - CURITIBA, PR.

23868/2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROYALMINING MINERACAO LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a 
Licença de Operação para benefi ciamento de minerais nao metalicos instalada em 
Pinhalzinho, Senges/PR.

22576/2019
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