
HOSPITAL PARANAGUÁ S/A 

CNPJ/MF n.º 76.018.720/0001-46 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 46.ª ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA 

 

O Presidente do Hospital Paranaguá S/A, no uso de suas atribuições previstas no 

Estatuto Social e no art. 123 da Lei Federal n.º 6.404/1976, convoca os senhores 

acionistas desta sociedade, na forma do art. 123 da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, para 

reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 09 de maio de  2022, 

às 18h00min, em primeira convocação,  com 25.000 ações que representam ¼ do capital 

social, em segunda convocação às 19h00min com qualquer número, na Associação 

Médica do Paraná - Regional do Litoral, situada na Rua Cosme e Damião, s/n – Parque 

São João, CEP 83.212-150, na cidade de Paranaguá e Estado do Paraná, justificando a 

escolha do local por apresentar melhores condições de espaço para sua realização, 

sobretudo devido a necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia 

provocada pelo vírus SARS-CoV-2 (coronavírus), a fim de deliberar sobre as seguintes 

matérias: 

 

A. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório de 

administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 

31/12/2021; 

B. examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores 

independentes; 

C. distribuição dos dividendos e destinação dos lucros e prejuízos do exercício; 

D. eleição de 01 (um) membro para compor cargo vacante no Conselho de 

Administração para mandato complementar. 

 

 

Paranaguá/PR, 20 de abril de 2022. 

 

 

José Antônio Ferreira Martins Marco Antonio Santos Souza Dangui 

Presidente Vice-Presidente 
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