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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO
EXERCÍCIO DE 2021 Aos 16 dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um,
às 17h00min horas, em sua sede social na Rua Afonso Botelho, 63 – Bairro
Trianon na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, atendendo a
convocação de forma legal e estatutária, reuniu-se os membros efetivos do
Conselho de Administração, representantes da SURG, os senhores: Antonio
Carlos Santos Alves, Edenilson Antonio Pires, Shaylane Stavinski, José
Nagib Marcondes, Valdeney Jorge Domingues da Silva e Halmunth Fagner
Goba Brandtner, e do Representante da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, o secretário executivo o senhor Daniel Frahm, sob a
presidência do primeiro, para deliberarem sobre o seguinte assunto: a)
Devido a necessidade de suprir as carências da sua força de trabalho para o
cumprimento da sua função administrativa, em níveis de comando setoriais e
em posições de confiança, no sentido também de permitir o acesso de
indivíduos externos para exercerem as funções de assessoramento. Tendo
em vista que tal modificação está amparada no artigo 37, inciso V, da
Constituição Federal que permite a criação de cargos em comissão em
empresa de economia mista municipal na qual a SURG se enquadra. Tendo
em vista que o Tribunal de Contas da União, em acórdão unânime, já decidiu
pela legalidade da criação de cargos em comissão ou função comissionada
no âmbito de economia mista por meio de ato administrativo, diante dos
fatos, por unanimidade de votos, autorizou-se a criação de 11 (onze) Cargos
em Comissão para exercerem a função de assessoramento, sendo: 01 (um)
Assessor Administrativo I - AA1, com remuneração mensal de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 06 (seis) Assessor
Administrativo II - AA2, com remuneração mensal de R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais), 02 (dois) Assessor Administrativo III - AA3, com
remuneração mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), 01 (um)
Assessor Jurídico, com remuneração mensal de R$ 9.700,00 (nove mil e
setecentos reais) e 01 (um) Assessor Especial, com remuneração mensal
de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Fica vedado a participação nas
Assessorias de pessoas que atuaram, nos últimos vinte e quatro meses,
como membro de conselho fiscal e administrativo na Companhia, ficando
vedado também o pagamento aos assessores, de verbas adicionais, como
horas extras, gratificações e vale alimentação. Seguem as atribuições e
requisitos das referidas funções de assessoramento: Assessor
Administrativo I: Atribuições: assessorar a Diretoria na rotina
administrativa pertinente; assessorar no planejamento, ordenação e controle
de seus programas de trabalho; realizar a conferência, a análise, a
conciliação, o registro, a organização e a guarda ou tramitação de
informações e documentos inerentes aos processos sob sua
responsabilidade; zelar pelos interesses materiais e morais da Companhia;
demais atribuições de assessoria estabelecida pela Diretoria Administrativa.
Requisitos: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino médio completo.
Assessor Administrativo II: Atribuições: assessorar a Diretoria e chefes,
em todos os assuntos de natureza administrativa; elaborar estudos,
sugestões e providencias executivas necessárias ao desempenho da
atividades que lhe forem atribuídas, mantendo constante relação de
confiança com o supervisor, lider de equipe e demais colaboradores, zelar
pelos interesses materiais e morais da Companhia; demais atribuições de
assessoria estabelecida pela Diretoria Administrativa. Requisitos: Idade
mínima de 18 (dezoito) anos e ensino fundamental completo. Assessor
Administrativo III: Atribuições: supervisionar e coordenar as ações
necessárias à consecução dos objetivos do departamento e/ou equipe, com
vistas a assegurar a consecução de seus objetivos, em consonância com os
regulamentos e normas que regem a Companhia; elaborar relatório sempre
que solicitado para ser submetido ao departamento, contemplando as ações
de atividades e serviços realizados; zelar pelos interesses materiais e morais
da Companhia; demais atribuições de assessoria estabelecida pela Diretoria
Administrativa Requisitos: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino
fundamental completo. Assessor Jurídico: Atribuições: Atender, no âmbito
administrativo e jurídico, aos processos e consultas que lhe forem
submetidos pela Diretoria, além das atribuições que lhe forem delegadas, ou
subdelegadas e que exijam nível de conhecimento de acordo com os
requisitos de provimento, sendo imprescindível relação de confiança com a
Diretoria. zelar pelos interesses materiais e morais da Companhia; demais
atribuições de assessoria estabelecida pela Diretoria Administrativa.
Requisitos: Idade mínima de 18 (dezoito) anos, com graduação superior em
direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Assessor Especial:
Atribuições: assessorar a Diretoria na rotina administrativa pertinente,
controlar o andamento dos processos sob sua responsabilidade, inteirando-
se de problemas e tomando as providências cabíveis para garantir o pleno
cumprimento as padrões e procedimentos estabelecidos, buscando a
integração de todos os interessados; assessorar os Diretores no
planejamento, ordenação e controle de seus programas de trabalho, zelar
pelos interesses materiais e morais da Companhia; demais atribuições de
assessoria estabelecida pela Diretoria Administrativa. Requisitos: Idade
mínima de 18 (dezoito) anos e ensino superior completo.Nada mais havendo
a constar lavrou-se a presente ATA que depois de lida e aprovada, vai por
todos assinada. Guarapuava, 16 de Abril de 2021.Halmunth Fagner Goba
Brandtner,Antonio Carlos Santos Alves,Edenilson Antonio Pires,Shaylane
Stavinski Ribeiro,José Nagib Marcondes,Valdeney Jorge Domingues da
Silva,Daniel Frahm.

 113791/2021 

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A 
CNPJ/MF nº 85.041.333/0001-11 

NIRE nº 41300014230 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Terminais Portuários da 
Ponta do Felix S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a 
ser realizada no dia 06 de agosto de 2021 às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, situada na rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão 
Fonseca, nº 1.520, na cidade de Antonina, Estado do Paraná, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) alteração da denominação 
da Companhia de “Terminais Portuários da Ponta do Félix S/A” para 
“Porto Ponta do Félix S/A”, com a consequente alteração do disposto no 
art. 1º do Estatuto Social da Companhia; (b) alteração do objeto social da 
companhia, para incluir da seguinte atividade: “Realização de 
levantamentos hidrográficos”, com a consequente alteração do disposto 
no art. 3º do Estatuto Social da Companhia; e (c) consolidação do Estatuto 
Social, em razão de suas alterações. 

Antonina (PR), 16 de julho de 2021 
Almir Jorge Bombonatto 

Presidente do Conselho de Administração 
 

 
 113201/2021 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USIMETAL USINAGEM E SOLDA LTDA torna público que recebeu do IAT, a 
Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda instalada Rua 
Fernando de Noronha, 796 Costeira São José dos Pinhais - PR.

 113664/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USIMETAL USINAGEM E SOLDA LTDA torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda instalada Rua 
Fernando de Noronha, 796 Costeira São José dos Pinhais - PR.

 113657/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 78.415.056/0001-02 
torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para 
comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores instalada ROD BR-
153 (TRANSBRASILIANA) KM 43, VILA CLARO, SANTO ANTONIO DA 
PLATINA/PR CEP 86.430-000.

 114035/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ZÉLIA SLOMINSKI KOBERNOVICZ  torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença Simplificada para atividade de fornos para produção de carvão, a 
ser implantada na Localidade de Linha Bananal, s/n, zona rural, Município de 
Prudentópolis, Estado do Paraná.

 114012/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
N. N. VILA VERDE DO AMARAL MADEIRAS � EPP torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença Prévia para ampliação da atividade de serraria e fabricação 
de lâminas a ser implantada na Localidade de Colônia Bela Vista, s/n, zona rural, 
Município de Imbituva, Estado do Paraná.

 114054/2021 

VIDAJALE PARTICIPAÇÕES S/A
 NIRE Nº 41300074674 CNPJ Nº 09 434 669 / 0001 - 66

ATA DÉCIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
01. FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76. 02. DATA, HORA E 
LOCAL: 17.05.2021, às 09:00 horas, na Sede da Sociedade em Curitiba - PR., à Rua Avenida Anita Garibaldi, 
850, Conj. 112, Andar TR, Bairro Cabral, CEP: 80.540-400. 03. PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o 
disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76. 04. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por 
cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas. 05. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente 
da Mesa Sr. ALEXANDRE GULIN e o Secretário Sr. VINICIUS GULIN. 06. CONVOCAÇÃO: Dispensada, 
face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. 07. ORDEM DO DIA: a) 
Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício en-
cerrado em 31.12.2020; b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados 
à débito da conta lucros acumulados. 08. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa, 
determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra “a”, da Ordem do 
Dia da Carta Convite, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2.021, à página 42, 
e no Jornal Diário Industria & Comércio de Curitiba no dia 11 de maio de 2021, à página 13. Concluída a leitura, 
o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em 
exame, recomendando a assembleia a aprovação das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado 
em 31/12/2020. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, as De-Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, as De-
monstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com 
abstenção dos impedidos por lei. Dando continuidade aos trabalhos a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria 
do item “b” da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a 
distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa 
após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados 
de 2.020 para conta Lucros Acumulados.  Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade 
dos acionistas. 09. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos 
presentes. 10. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada 
conforme foi por todos assinada. 11. ACIONISTAS PRESENTES: JANICE GULIN BARBOSA, HORUS 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (ALEXANDRE GULIN – Administrador), DANIELLE GULIN 
DE OLIVEIRA e VINICIUS GULIN. 12. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada 
no livro de Registro de Atas de Assembléias da companhia.

Curitiba/PR, 17 de maio de 2.021.
 ALEXANDRE GULIN VINICIUS GULIN 
 Presidente da Mesa Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20213475138 em 24/06/2021.

 112554/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO

Jose Alexandre Ravagnani torna público que requereu do IAT, a Licença de Operação 
de Regularização para PISCICULTURA instalada Fazenda Belmont, Rolandia-PR.

 114146/2021 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Simplificada para EXTRAÇÃO DE CASCALHO a ser implantada 
cep 84920000 Município Japira Matrícula nº 14.579 Endereço Bairro Bairro Abel 
Veloso (Zona Rural).

 112880/2021 


