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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LUIZ FERNANDO VIEIRA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia 
para atividade de Suinocultura a ser implantada na Linha Rio Gavião, Município 
de Nova Esperança do Sudoeste/PR.

 40677/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LUKAS MARTINS NOGUEIRA E CIA LTDA, CNPJ:36.364.395/0001-59 torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Atividade de Comércio 
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores a ser implantada Av. Dr. 
Joaquim Vicente de Castro, n°281, Centro, CEP:86.950-000, Fênix - PR.

 40667/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RODOLFO ANDRE CHEMIN, CPF:057.871.039-04 torna público que irá requerer 
ao IAP, a Licença Prévia para Lavadores em geral a ser implantada na BR 466, 
km 178, Pitanga/PR.

 40271/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
IZABEL GALAFASSI GANDOLFI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença 
Simplificada para Suinocultura Terminação 1500 animais, a ser implantada no Lote 
Rural n° 102 e 104, Matrícula 7.433, Distrito de Sub Sede, Santa Helena - PR.

 40675/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
EDEMAR GANDOLFI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença 
Simplificada para Suinocultura Terminação 1000 animais, a ser implantada no 
Lote Rural n° 102 e 104, Matrícula 7.433, Distrito de Sub Sede, Santa Helena - PR.

 40680/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
JOSÉ ANTÔNIO DIAS GOMES, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença 
de Instalação para loteamento a ser implantada na Av. Minas Gerais, LOTE 
SUPERQUADRA N.08-REM-A/B/C, no município de Rondon-PR, área de 
40.466,3069m2, Matrícula nº32.280.

 40288/2020 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PAULO EDSON SOARES torna público que recebeu do IAP, a Licença Simplificada 
para a atividade de Abatedouro de Suinos a ser implantada na Linha Nossa Senhora das 
Gracas, Zona Rural, no municipio de Chopinzinho/PR, com validade ate 12/05/2026.

 40246/2020 

AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
VICTOR HUGO BERTOLUCCI torna público que irá requerer ao IAP, a 
Autorização Florestal para corte denativas para fins de Uso Alternativo do Solo 
Registro SINAFLOR n° 24102832, no Lote 407A, Gleba Rio Cascavel, 2ª Parte 
Faz. Andrada, BR277, no município de Cascavel-PR.

 40315/2020 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ – SESCAP-PR, por seu 
Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
as empresas representadas, associadas e não-associadas, em 
condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA (vide nota 1) a ser realizada no dia 29 de maio de 
2020 (sexta-feira), em convocação única, às 14h00min, com qualquer 
número de participantes, com o propósito de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
a) Apreciação, discussão e votação da pauta de reivindicação, 
apresentada conjuntamente pelos sindicatos de trabalhadores: 
SINDASPP – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e em 
Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Paraná; SENGE – 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná; SINAEP – Sindicato 
dos Administradores do Estado do Paraná; SINDECON – Sindicato dos 
Economistas no Estado do Paraná; SINDIVET – Sindicato dos 
Veterinários no Estado do Paraná; SINDASP – Sindicato dos Assistentes 
Sociais do Estado do Paraná; e FETRAVISPP – Federação dos 
Trabalhadores em Empresas enquadradas no Terceiro Grupo do 
Comércio e Empregados nas Empresas Prestadoras de Serviços no 
Estado do Paraná; tendo como objetivo a Celebração da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021. 
b) Apreciação, discussão e votação das pautas de reivindicações 
apresentadas pelas seguintes entidades sindicais: Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná 
(FETROPAR); Sindicato dos Advogados no Estado do Paraná (SINAP); 
entre outras entidades sindicais de trabalhadores coirmãs, tendo como 
objetivo a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 
2020/2021.
c) Autorização para que esta Entidade Sindical Patronal possa propor 
e/ou defender-se em Dissídio Coletivo. 
d) Autorização para que esta Entidade Sindical Patronal possa propor 
quaisquer outras medidas judiciais ou extrajudiciais, na estrita defesa dos 
interesses dos seus representados e/ou de seus representados 
associados, inclusive de parcela ou parcelas das categorias da sua base 
de representação, sobre qualquer assunto ou matéria (tais como, mas 
não somente: fiscal, tributária, previdenciária, cível, comercial, 
trabalhista, etc.), perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição 
pública e órgãos da administração pública, direta ou indireta, federal, 
estadual e municipal, autarquia ou entidade paraestatal. 

NOTAS: 

1. DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA: Diante da total impossibilidade 
de realização de assembleia presencial em razão do distanciamento 
social determinado pelas autoridades públicas locais e da OMS 
(Organização Mundial de Saúde), em decorrência da deflagração de 
pandemia do novo Corona vírus (COVID-19), a presente assembleia 
será realizada com a utilização da ferramenta/plataforma ZOOM que 
permite reuniões entre pessoas através de vídeo conferência em 
tempo real. 

2. PROCURAÇÃO: Os representantes das empresas deverão enviar, de 
forma digitalizada, procuração com firma reconhecida ou lavrada em 
cartório, com poderes para representá-las, através do endereço 
eletrônico: sescap-pr@sescap-pr.org.br, 48 horas antes da 
assembleia. 

Curitiba, 18 de maio de 2020. 

Alceu Dal Bosco, 
Presidente. 
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