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SÁBADO, 09 de Julho de 2022 SEMPRE EDITORA LTDA
CNPJ 26.198.515/0004-84

EDITALDE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA
REUNIÃO DE SÓCIOS DAEMPRESA SELETAE BOAZINHA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 21.824.073/0001-78 - NIRE: 312.1133696-9

Ficam convocados os sócios da sociedade SELETA E BOAZINHA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
21.824.073/0001-78, NIRE: 312.1133696-9, com sede na Fazenda Olaria, S/N, Zona Rural,
CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, quais sejam, (i) ANTONIO
EUSTAQUIO RODRIGUES, CPF nº.090.464.026-49; (ii) RENATA ROMUALDO
RODRIGUES, CPF nº 035.534.366-54; (iii) FERNANDA ROMUALDO RODRIGUES,
CPF 064.915.366-96 e (iv) DANIELA ROMUALDO RODRIGUES MIGLIO, CPF
077.544.576-28 para se reunirem em assembleia/reunião de sócios a realizar-se, em primeira
convocação com a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia
20/07/2022, às 14h00min e, em segunda convocação, com qualquer número de titulares do
capital social, no dia 20/07/2022, às 15h00min, na sede da sociedade na Fazenda Olaria, S/N,
Zona Rural, CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, para apreciar e
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (a) deliberar e aprovar a alteração do contrato
social para tornar expressa a possibilidade de inclusão e eleição de administrador não sócio
da sociedade; (b) deliberar e aprovar a inclusão e eleição de novo administrador; (c) deliberar/
aprovar a alteração do contrato social para formalizar a retirada da sócia FERNANDA
ROMUALDO RODRIGUES, CPF 064.915.366-96, por seu requerimento, tendo em vista o
exercício de seu direito de recesso, por meio de notificação formal feita aos demais sócios; (d)
deliberar e aprovar o início processo para apuração e pagamento dos haveres devidos à sócia
retirante, na forma do contrato social e da lei vigente; (e) deliberar e aprovar outras alterações
no contrato social; (f) outros assuntos de interesse da Sociedade. Todos os documentos
relativos à ordem do dia estarão disponíveis na sede da Sociedade. Os sócios que não puderem
comparecer na reunião pessoalmente poderão ser fazerem representar reunião por outro sócio,
ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados,
devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata, desde que tenham poderes
especiais e específicos, suficientes para debater e votar as matérias constantes da ordem do dia,
na forma do Contrato Social. Salinas, 07 de julho de 2022.

ANTÔNIO EUSTÁQUIO RODRIGUES - CPF nº 090.464.026-49 - Administrador
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Assinaturas
Poliana Helena de Souza Queiros Araújo
poliana.helena@otempo.com.br
Assinou
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