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COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL
CNPJ/MF N.º 75.805.895/0001-30

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da  Companhia
Campolarguense  de  Energia  –  COCEL,  no  uso  de  suas  atribuições
estatutárias convoca os acionistas desta concessionária,  para reunirem-se
em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20
de março de 2020, em primeira convocação às 16:00 horas e em segunda
convocação às 16:30 horas, em sua sede à Rua Rui Barbosa n.º 520, neste
Município de Campo Largo, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
a) Destituição de membro do Conselho de Administração;
b) Eleição de membro do Conselho de Administração, nos termos do Art. 8º
do Estatuto Social;
c) Destituição de membro do Conselho Fiscal.
d) Eleição de membro do Conselho de Fiscal,  nos termos do Art.  19º do
Estatuto Social;
e) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 11 de  março  de 2020.

DANTE LUIZ VANIN
Presidente do Conselho de Administração 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

COPADUBO  ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
Sociedade Anônima de Capital Fechado

 CNPJ nº 01.137.349/0001-32
NIRE 413.0009521-3

Ficam  convocados  os  senhores  acionistas  da  COPADUBO
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, CNPJ 01.137.349/0001-32, com
fulcro  no art.  123,  alínea “c”,  da Lei  6.404/76,  para  participarem da
Assembleia  Geral  Ordinária  –  AGO  e  da  Assembleia  Geral
Extraordinária - AGE, a serem realizadas no dia 15 de abril de 2020, às
17:00h, em primeira convocação, com a totalidade de seus acionistas
e,  às 18:00h,  em segunda  convocação,  com qualquer  número de
acionistas  presentes,  na  sede  do  Sindicato  dos  Transportadores
Rodoviários  Autônomos de Bens de Paranaguá,  situada  na Avenida
Gabriel  de Lara,  2247,  Rocio,  Paranaguá,  PR, a  fim de  deliberarem
sobre  a  seguinte  ordem  do  dia:  a)  Tomar  as  contas  dos
administradores,  examinar,  discutir  e  votar  as  demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
b)  Deliberar  sobre  a  destinação  do  lucro  líquido  do  exercício
encerrado em 31/12/2019 e a eventual distribuição de dividendos;
c)  Fixar  o  montante  global  anual  da  remuneração  dos
Administradores da Companhia e dos integrantes do Conselho de
Administração; e d) Exame, discussão e votação sobre a previsão
orçamentária da Companhia para o Exercício de 2020. Informações
Gerais:  O  acionista,  seu  representante  legal  ou  procurador,  para
participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no
artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando o documento hábil de sua
identificação. 
Paranaguá, 10 de março de 2020.
Diretor Administrativo
_________________________________________________________











              


 


 

 

                

              







EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020. ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA. O Presidente da Associação dos 
Fornecedores e Plantadores de Cana Paranapanema - CANAPAR, no 
uso de suas atribuições estatutárias: CONVOCA, todos os Associados 
para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 17 de Abril de 2020 no Sindicato 
Rural de Jacareinho, situado à Rua Dom Fernando Tadey, n° 1.336, 
Centro, Jacarezinho - PR, para deliberarem sobre a seguinte: 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Em 1ª CONVOCAÇÃO, às 
17:00 horas com a maioria absoluta dos Associados, ou em 2ª 
CONVOCAÇÃO às 17:30 horas, com qualquer número de Associados. 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos gerais de interesse da classe.- Art 35 do 
Estatuto Social, a Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-à sempre 
que exigir o interesse da Associação (Atualização da taxa de 
contribuição e taxa de anuidade para os associados, conforme art. 4° do 
estatuto social). ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Em 1ª 
CONVOCAÇÃO, às 17:30 horas com a maioria absoluta dos 
associados, ou em 2ª CONVOCAÇÃO às 18:00 horas, com qualquer 
número de associados. ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas ano 
civil 2019: a) Balanço Contábil de 01/01/2019 a 31/12/2019. 2) 
Demonstração de relatórios ano safra 2019/2020 a) Balanço Safra; b) 
Parecer do Conselho Fiscal; c) Relatório Diretoria e Departamentos; d) 
Previsão orçamentária da Associação para ano safra 2020/2021. 3) 
Autorizar “ad referendum Ata de Diretoria o desmembramento, 
unificação, subdivisão, retificação e edificação das matrículas citadas 
abaixo, complementando o Art. 21° no item “g” do Estatuto Social 
vigente, tudo conforme Plano Diretor Municipal. Rol de matriculas: a) 
Matricula n° 19.590, livro n° 2, fls n° 01; b) Matricula n°17.871, livro n° 2, 
fls n° 01; c) Matricula n° 17.872, livro n° 2, fls n° 01; d) Matricula n° 
15.642, livro n° 2, fls n°01; e) Matricula n° 15.643, livro n° 2, fls n°01; f) 
Matricula n° 15.644, livro n° 2, fls n°01; g) Matricula n° 15.645, livro n° 2, 
fls n°01; h) Matricula n° 15.646, livro n° 2, fls n°01; i) Matricula n° 15.647, 
livro n° 2, fls n°01; j) Matricula n° 15.648, livro n° 2, fls n°01; l) Matricula 
n° 15.649, livro n° 2, fls n° 01; m) Matricula n° 15.650, livro n° 2, fls n° 
01; n) Matricula n° 15.651, livro n° 2, fls n° 01; o) Matricula n° 15.887, 
livro n° 2, fls n° 01; p) Matricula n° 15.888, livro n° 2, fls n° 01; q) 
Matricula n° 15.889, livro n° 2, fls n° 01; r) Matricula n° 16.152, livro n° 2, 
fls n° 01; s) Matricula n° 20.125, livro n° 2, fls n° 01, todas Registrada no 
CRI de Jacarezinho/PR. t) Matricula n° 2.453, livro n° 2, fls n° 01, 
Registrada no CRI de Chavantes/SP. 4) Assuntos Gerais de interesse 
da classe. Jacarezinho (PR), 02 de Março de 2020. Paulo José Buso 
Júnior - PRESIDENTE- 
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MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ de n. º 14.444.927/0001-25

Assembleia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S/A, para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 
2020, às 11:00 horas, na sede Companhia localizada na Avenida Porcelana, n° 
621, Bairro Itaqui, no Município de Campo Largo/PR para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019; b) Deliberar sobre destinação dos resultados relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; c) Outros assuntos 
de interesse da Companhia. Encontram – se à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, cópia das Demonstrações financeiras e parecer dos auditores 
independentes.

 Campo Largo, 10 de março de 2020.
Artur kurt Kramer 
Diretor Presidente

AUTODROMO ZILMAR BEUX DE CASCAVEL S.A. – 
EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E IMOBILIÁRIOS 
CNPJ/MF: 75.535.369/0001-06 – NIRE: 41300031339 

COMUNICADO AOS ACIONISTAS 
 
O Diretor Presidente do AUTODROMO ZILMAR BEUX DE CASCAVEL 
S.A. – EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E IMOBILIÁRIOS, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica 
aos senhores acionistas que se encontra à disposição no escritório 
contábil BRUNETTO & CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA, 
localizado à Rua Fortaleza, nº 1140, Centro, CEP 85.810-050, em 
Cascavel/PR, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, a 
saber: a) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos; b) Cópia das demonstrações financeiras; 
c) Parecer do Conselho Fiscal; d) Demais documentos pertinentes a 
assuntos à serem incluídos na ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária. 

Cascavel/PR, 11/03/2020. 
DANILO DOMINGOS SCANAGATTA 

PRESIDENTE 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

Termo aditivo n.º 002 ao Contrato MSG 003/2019. CONTRATADA: 
AVALICON ENGENHARIA LTDA. CNPJ n.º 03.740.729/0001-92. 
Objeto: (I) Prorrogação do prazo de execução e vigência por adicionais 6 
(seis) meses, (II) Acréscimo 2,07% (dois virgula zero sete por cento) ao 
valor global inicial, (III) Supressão de parte do objeto que corresponde a 
21,84% (vinte e um virgula oitenta e quatro por cento) do valor global 
inicial. Valor: R$89.920,00 (oitenta e nove mil e novecentos e vinte reais) 
Data de Assinatura: 13/03/2020. Fundamentação: art. 71 e art. 81, inc. 
II, §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 13.303/16; permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos diretores: 
Presidente e Meio Ambiente e Fundiário e de Contratos. 
 

AUTODROMO ZILMAR BEUX DE CASCAVEL S.A. – 
EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E IMOBILIÁRIOS 
CNPJ/MF: 75.535.369/0001-06 – NIRE: 41300031339 

COMUNICADO AOS ACIONISTAS 
 
O Diretor Presidente do AUTODROMO ZILMAR BEUX DE CASCAVEL 
S.A. – EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E IMOBILIÁRIOS, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica 
aos senhores acionistas que se encontra à disposição no escritório 
contábil BRUNETTO & CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA, 
localizado à Rua Fortaleza, nº 1140, Centro, CEP 85.810-050, em 
Cascavel/PR, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, a 
saber: a) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos; b) Cópia das demonstrações financeiras; 
c) Parecer do Conselho Fiscal; d) Demais documentos pertinentes a 
assuntos à serem incluídos na ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária. 

Cascavel/PR, 11/03/2020. 
DANILO DOMINGOS SCANAGATTA 

PRESIDENTE 
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

Termo aditivo n.º 002 ao Contrato MSG 003/2019. CONTRATADA: 
AVALICON ENGENHARIA LTDA. CNPJ n.º 03.740.729/0001-92. 
Objeto: (I) Prorrogação do prazo de execução e vigência por adicionais 6 
(seis) meses, (II) Acréscimo 2,07% (dois virgula zero sete por cento) ao 
valor global inicial, (III) Supressão de parte do objeto que corresponde a 
21,84% (vinte e um virgula oitenta e quatro por cento) do valor global 
inicial. Valor: R$89.920,00 (oitenta e nove mil e novecentos e vinte reais) 
Data de Assinatura: 13/03/2020. Fundamentação: art. 71 e art. 81, inc. 
II, §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 13.303/16; permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos diretores: 
Presidente e Meio Ambiente e Fundiário e de Contratos. 
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 22111/2020
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22070/2020

CPA TRADING S.A.CNPJ 05.203.519/0001-90-NIRE 41.300.020.311 - Edital 
de Convocação e Aviso Aos Acionistas-Assembleia Geral Ordinária-Ficam as 
acionistas. convocadas a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 17/04/2020, 
às 10h30, na sede social da Cia., em Sarandi/PR, na Av. Castelo Branco, 800, 
sala 01, lote 199-A, Gleba Ribeirão Aquidabam, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e 
das Demonstrações Financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019; (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; e 
(iii) eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração. Do-
cumentos à disposição: Encontram-se à disposição das acionistas, na sede social 
da Cia/, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício de 2019. Sarandi, 17/03/2020. Ayrton Carlos Berg Junior - Diretor

CPL-Central Paranaense de Logística S.A. CNPJ 12.127.733/0001-70 - NIRE 
41.300.079.714-Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas-AGO- Ficam as 
acionistas, convocadas a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 17/04/2020, 
às 11h30, na sede social da Cia., em Sarandi/PR, na Av. Castelo Branco, 800, sala 
04, lote 199-A, Gleba Ribeirão Aquidabam, para deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: (i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2019; (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) 
eleição dos membros da Diretoria da Cia. e fixação da respectiva remuneração. 
Documentos à disposição: Encontram-se à disposição das acionistas, na sede 
social da Cia., os documentos a que se refere o art.133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício de 2019.Sarandi,17/03/2020. Paulo Meneguetti-Diretor Presidente

ÁLCOOL DO PARANÁ TERMINAL PORTUÁRIO S.A. CNPJ nº 
04.087.783/0001-43 - NIRE 41.300.069.832 - Edital de Convocação e Aviso 
aos Acionistas - Assembleia Geral Ordinária - Ficam as acionistas, convoca-
das a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 17/04/2020, às 10h, na sede 
social da Cia,, em Paranaguá/PR, na Avenida Bento Rocha, 1.342, Dom Pedro 
II, CEP 83221-565, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, dis-
cussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financei-
ras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e (ii) 
deliberação sobre a destinação do resultado do exercício. Documentos à dispo-
sição: Encontram-se à disposição das acionistas, na sede social da Companhia, 
os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, relativos ao exer-
cício de 2019. Paranaguá, 17/03/2020. Paulo Meneguetti - Diretor Presidente

GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ 75.204.354/0001-57

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos acionistas na sede da Companhia à
Rua Emiliano Perneta, 659, Sl 04, os documentos de que trata o
artigo nº 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, ou seja, o Balanço Geral
e  as  Demonstrações  Financeiras  pertinentes  ao  exercício  social
encerrado em 31.12.2019.

CONVOCAÇÃO
São  convocados  os  senhores  acionistas  a  se  reunirem  em:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 29 de abril
de 2020, às14:00 h na Rua Emiliano Perneta, 659 piso P- Curitiba-
Pr afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
b) Destinação do lucro de exercício encerrado em 31.12.2019
c) Outros assuntos de interesse social

Curitiba, 17 de março de 2020

João Cesar Fernandes Pessoa
Diretor Presidente

21710/2020

GUTIERREZ, PAULA, MUNHOZ S/A – CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ 76.495.886/0001-53

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos acionistas na sede da Companhia à
Rua Emiliano Perneta, 659, piso P, os documentos de que trata o
artigo nº 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, ou seja, o Balanço Geral
e  as  Demonstrações  Financeiras  pertinentes  ao  exercício  social
encerrado em 31.12.2019.

CONVOCAÇÃO
São  convocados  os  senhores  acionistas  a  se  reunirem  em:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 29 de abril
de 2020 às 14:30h e na Rua Emiliano Perneta, 659 piso P- Curitiba-
Pr, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
b) Eleição de Diretoria
c) Outros assuntos de interesse social

Curitiba, 17 de março de 2020

João Cesar Fernandes Pessoa
Diretor Presidente

POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A.
CNPJ de n. º 15.057.080/0001-99

Assembleia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PORCELANAS S.A., para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no dia 29 de abril de 2020, às 11:30 horas, na sede Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, n° 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada 
de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberar 
sobre destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; c) Outros assuntos de interesse da Companhia. Encontram – 
se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, cópia das Demonstrações 
financeiras e parecer dos auditores independentes. 

 Campo Largo, 10 de março de 2020.
Artur kurt Kramer 
Diretor Presidente

CL  INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ de n. º 14.215.861/0001-00

Assembleia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2020, 
às 10:30 horas, na sede Companhia localizada na Avenida Porcelana, n° 621, 
Bairro Itaqui, no Município de Campo Largo/PR para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019; b) Deliberar sobre destinação dos resultados relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; c) Outros assuntos 
de interesse da Companhia. Encontram – se à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, cópia das Demonstrações financeiras e parecer dos auditores 
independentes.

 Campo Largo, 10 de março de 2020.
Artur kurt Kramer 
Diretor Presidente

21908/2020

PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ n.º 02.725.300/0001-63 - NIRE 41.300.016.348

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam as acionistas da Pasa – Paraná Operações Portuárias S.A. convocadas a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17 de abril de 2020, às 
9:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Paranaguá, Estado do 
Paraná, na Avenida Bento Rocha, n.º 67, Dom Pedro II, CEP 83221-565, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii)deliberação sobre a destinação 
do resultado do exercício. Documentos à disposição: Encontram-se à disposição das 
acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133, da 
Lei n.º 6.404/76, relativos ao exercício de 2019. 

Paranaguá, 12 de março de 2020.
Paulo Meneguetti
Diretor Presidente

PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ de n. º 75.028.308/0001-44

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO S.A., para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 29 de abril de 2020, às 09:30 horas, na sede Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, n° 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada 
de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberar 
sobre destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; c) Outros assuntos de interesse da Companhia. Encontram – 
se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, cópia das Demonstrações 
financeiras e parecer dos auditores independentes. 
 

Campo Largo, 10 de março de 2020.
Artur kurt Kramer 
Diretor Presidente

22073/2020
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