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AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE S/A
CNPJ/MF N.º 78.231.701/0001-29  NIRE N.º 4130000230-4

ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias de abril de 2017, às 13:30 horas, em 
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Amazonas, n.º 572, Água Verde, CEP 
80610-030. CONVOCAÇÃO: Editais publicados 29, 30 e 31 de março de 2017, 
no Diário Oficial do Estado do Paraná, nas páginas 45 (edição 9915), 31 (edição 
9916) e 47 (edição 9917), respectivamente, e no Diário Indústria e Comércio, nas 
páginas A6 (edição 9764), A5 (edição 9765) e A5 (edição 9766), respectivamente. 
Balanço publicado em 18/04/2017 no Diário Oficial Estado do Paraná, edição 9927 
paginas 82,83 e 84 e Jornal Diário Industria e Comercio edição 9777, paginas 
A14 e A15. PRESENÇA DE ACIONISTAS: Representando 100% (cem por cento) 
do Capital Social votante, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presenças 
de Acionistas”. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edson Isfer e Secretário: 
Carlos Alberto Hauer de Oliveira. Resta consignada a presença do Auditor 
Independente Sr. Luiz Fernando Wollz (Consult – Auditores Independentes), bem 
como do Sr. Alberto Irazê Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. ORDEM DO 
DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras e relatórios dos administradores relativos ao exercício 
financeiro findo em 31/12/2016; 2. Deliberação acerca da destinação do resultado 
do exercício findo em 31/12/2016; 3. Ratificação da distribuição de dividendos aos 
acionistas, conforme deliberado em Assembleia de 03/03/2017; 4. Deliberação 
sobre a manutenção do Conselho Fiscal; 5. Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal, se deliberado pela sua manutenção. 6. Deliberação acerca da remuneração 
dos Conselheiros. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Preliminarmente, os 
acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob 
a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei 
n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos 
acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembléia, 
dos membros do Conselho Fiscal, dos auditores independentes, ou de pessoas 
expressamente autorizadas por esta Assembléia Geral Ordinária que possam 
auxiliar na realização das atividades; c) em relação ao item 01 da Ordem do Dia da 
Assembléia Geral Ordinária, convencionou-se os administradores farão exposição 
acerca das demonstrações financeiras e relatórios relativos ao exercício financeiro 
findo em 2016. Será dispensada a leitura dos pareceres dos Conselheiros Fiscais, 
vez que estavam à disposição dos acionistas no prazo legal. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS: (1) Inicialmente, foi feita exposição das demonstrações financeiras 
e relatórios pelos administradores, relativamente ao exercício financeiro findo em 
2016, cujos documentos estavam disponíveis aos acionistas no prazo legal. Após 
discussão, os acionistas, por maioria dos votos, vencida a acionista Sila Zugman 
Calderoni (com voto em apartado), aprovaram as demonstrações financeiras e 
relatórios apresentados pelos administradores. Os impedidos se abstiveram 
de votar. Os demais acionistas solicitaram que fosse consignado em ata que 
os documentos estavam fisicamente disponíveis à acionista no prazo legal. A 
acionista Sila Zugman Calderoni solicitou esclarecimentos acerca do aumento do 
valor de despesas gerais e administrativas, na rubrica “outros”. Foi esclarecido que 
tal aumento resultou do montante de tributos pagos pela venda dos apartamentos 
da sociedade. (2) A Administração propôs inicialmente: a) Constituição da Reserva 
Legal de R$266.830,72 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais 
e setenta e dois centavos); b) a distribuição de R$1.267.445,93 (um milhão, 
duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa 
e três centavos), valor este correspondente ao mínimo legal, e c) a distribuição 
de R$3.802.337,81 (três milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e trinta e 
sete reais e oitenta e um centavos), como dividendos complementares. Restou 
deliberado por unanimidade de votos, a distribuição do valor de R$5.069.783,74 
(cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta 
e quatro centavos), já pago aos acionistas, na proporção de suas participações 
na sociedade, como dividendos. (3) Restou, ainda, ratificada por unanimidade a 
distribuição do valor de R$ 5.669.399,50 (cinco milhões, seiscentos e sessenta 
e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), deliberada 
em 03 de março de 2017, pago aos acionistas em 14/03/2017. (4) Ademais, foi 
deliberado, por unanimidade de votos, pela manutenção do Conselho Fiscal. (5) 
Quanto à escolha de seus membros, as acionistas Clara Regina Rappaport, Fany 
Reicher, Sila Zugman Calderoni e Thelma Zugman Mazer requereram a escolha em 
separado de um membro do Conselho Fiscal, em face da condição de minoritárias 
na Companhia. Após discussão, houve a eleição de um membro em separado para 
o Conselho Fiscal por parte das minoritárias, restando eleito, por maioria de votos 
das minoritárias (Clara Regina Rappaport e Thelma Zugman Mazer), vencida a 
acionista Sila Zugman Calderoni ( com voto em separado) e tendo se abstido por 
razão de foro íntimo a acionista Fany Reicher, o Sr. PAULO ROBERTO KOSOSKI, 
brasileiro, contador e economista, casado, RG: 3.548.794-8 SSP/PR, CPF: 
577.518.709-15, residente e domiciliado na Rua Jornalista Octávio Secundino, n.º 
82, casa 6, Bairro Bom Retiro. CEP: 80. 520-480. Curitiba - Pr, e como Conselheiro 
Fiscal Suplente o Sr. JANDIR BUTZEN, brasileiro, contador, casado, RG n.º 
5.941.856-4 SESP, CPF n.º 619.721.930-15, residente e domiciliado na Rua Cid 
Marcondes de Albuquerque, 552, Pinheirinho, Curitiba,  CEP: 81.820-000. Logo 
depois, foram eleitos como Conselheiros Fiscais, por parte dos majoritários, os 
senhores JULIO ALVARO AMADEU, brasileiro, casado, administrador, portador 
da Carteira de Identidade RG n° 1.477.183 SSP/PR e inscrito no CPF/MF n° 
281.937.259-72, residente e domiciliado à Rua dos Pintassilgos, n° 82, residencial 
das Andorinhas, Alphaville Graciosa, Pinhais, PR., CEP 83.327-150 e ALBERTO 
IRAZÊ RIBEIRO, brasileiro, auditor e contador, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 632.937-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF n° 028.027.329-00, 
residente e domiciliado na Rua Jaime Balão, 975 CEP. 80.040-340, Curitiba – 
Paraná. Como Conselheiros Fiscais Suplentes, foram eleitos, respectivamente, 
os senhores: HERMES HEIMANN, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/
PR sob o nº PR-036314/O-6, portador do RG nº 1.647.518-SSP/SC e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 574.270.709-68, residente e domiciliado na rua Ivo Leão nº 96, 
apartamento 302, bairro Alto da Glória, CEP 80.030-180, cidade de Curitiba, estado 
do Paraná e NILSON ANTONIO DE SOUZA ROSA, brasileiro, portador a Carteira 
de Identidade RG nº 3.502.772-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 472 104 869-68, 
com endereço comercial na Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1557, CEP. 
80.040-252 Curitiba - Paraná. (6) Finalmente, discutiu-se sobre a remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, com 
abstenção da Acionista Sila Zugman Calderoni, que a remuneração passa a ser de 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, 
foi suspensa a Assembléia para que a acionista Sila Zugman Calderoni fizesse o 
lavramento de voto em apartado. Após o reinício, foi dada a palavra a qualquer 
acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram 
encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata – em onze vias – que, 
após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes, com apresentação de 
voto em apartado pela acionista Sila Zugman Calderoni, arquivado na sede da 
companhia. Curitiba, 28 de abril de 2017. Edson Isfer  - Presidente - Carlos Alberto 
Hauer de Oliveira- Secretário. ARQUIVAMENTO: A presente ata em seu inteiro 
teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 20172974755 
protocolo nº.17/297475-5, por despacho em sessão de 08/05/2017.

40802/2017

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PALCOPARANÁ 
PORTARIA 01/2017 

 
Art 1º - A Diretora Presidente do Serviço Social Autônomo 
PALCOPARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no  art 20, inciso II do seu Estatuto Social, resolve designar 
os membros da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado, relativo ao edital nº 001/2017 para contratação de 
músicos e bailarinos, conforme segue: 
- Gehad Ismail Hajar, RG 7.927.446-1 SSP-PR e CPF 054.386.809-
57, como Presidente e 
- Nicole Lemanczyk, RG 5.997.329-0 SSP-PR e CPF 015.352.589-
42, como Fiscal. 
 
Art 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, e tem sua validade 
revogada ao final do Processo Seletivo Simplificado. 
 
Art 3º - Publique-se no Diário Oficial e no site do PALCOPARANÁ. 
 
Curitiba, 15 de maio de 2017 

 
Nicole Barão Raffs de Medeiros 

Diretora Presidente - Palcoparaná 
 

 

 

 

41127/2017

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

COOPERVAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO IVAÍ LTDA 
torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para 
Armazenamento de agrotóxicos instalada BR 369 Estrada Jandaia x Bom Sucesso 
- KM 12- Zona Rural Jandaia do Sul Pr .

40628/2017

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
COOPERVAL- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO IVAÍ LTDA 
torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Armazenamento 
de agrotóxicos  instalada BR 369 Estrada Jandaia x Bom Sucesso - KM 12- Zona 
Rural Jandaia do Sul Pr .

40627/2017

ARPECO S.A. ARTEFATOS DE PAPÉIS. 
CNPJ/MF nº 77.171.106/0001-82 - NIRE 41 3 0003027 8 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os acionistas da ARPECO S.A. ARTEFATOS DE PAPÉIS 
(“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.4040/76 e do Artigo 30 § 2º do 
Estatuto Social da Companhia, para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 
15:00hs do dia 25 de maio de 2017, no município de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua 
Wiegando Olsen, n. 2.800, Cidade Industrial Curitiba, CEP 81450-110, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise do cenário econômico-financeiro da 
companhia para deliberação sobre as estratégias a serem adotadas; (ii)  Analise, definição e 
aprovação de novos projetos de viabilidade econômica  a serem implementados pela companhia; 
Curitiba, 15 de maio de 2017. ARPECO S.A. ARTEFATOS DE PAPÉIS 

Cristiano Ciriaco Delgado - Diretor Presidente 

41493/2017

COCELPA – COMPANHIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANÁ 
CNPJ/MF nº 76.487.651/0001-10 - NIRE 41 3 0004744 8 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os acionistas da COCELPA – COMPANHIA DE 
CELULOSE E PAPEL DO PARANÁ,nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
para a Assembleia Geral Extraordináriaa realizar-se no dia25 de maio  de 2017,  às 
14h00 horas, no endereço de sua filial, localizada no Município de Curitiba, Estado 
doParaná, à Rua Wiegando Olsen,  nº. 2.800,Bairro CIC, CEP 81460-070, para discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise do cenário econômico-financeiro da 
companhia para deliberação sobre as estratégias a serem adotadas; (ii) Analise, definição e 
aprovação de novos projetos de viabilidade econômicaa serem implementados pela companhia; 
O Acionista poderá fazer-se representar por procurador devidamente constituído, mediante 
instrumento de procuração com poderes específicos para esta Assembleia Geral, com firma 
reconhecida. Curitiba/PR, 15 de maio de 2017. COCELPA CIA DE CELULOSE E 
PAPEL DO PARANÁ - Cristiano Ciriaco Delgado - Diretor Superintendente 

41494/2017

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A EMPRESA ADEMIR AMBROSI JUNIOR - EIRELI INSVRITA NO CNPJ Nº 
166205260001-04 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para 
Atib=vidades pós colheita, Fãbrica de ração animal, Fábricação de óleo vegetal 
bruto e farelo de soja, depósito de mercadoria transporte de carga a ser implantada 
rua osvaldo Aranha nº 1107 Bairro São francisco de Assis Municipio de Dois 
Vizinhos - PR.

40996/2017
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