
A Presidente da Comissão de Processo Administravo de Responsabilização 
de Pessoa Jurídica, designada pela Portaria nº 126, de 08 de fevereiro de 2021, 
publicada no DOU, Edição 27, Seção 2, p.3, de 09 de fevereiro de 2021, alterada pela 
Portaria nº 260, de 08 de março de 2021, publicada no DOU, Edição 46, Seção 2, p. 5, 
de 10 de março de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
parágrafo 2º do argo 16 da IN nº 13 de 08 de agosto de 2019 da CGU, INTIMA, pelo 
presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, a empresa CAPTURA 
E COMERCIO DE PESCADOS CELINO LTDA, CNPJ: 05.350.866/0001-46, sobre 
sua condição de indiciada nos autos do Processo nº 21000.065241/2020-26, 
inmando-o (a) a comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, à sede deste Órgão, situado 
na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo, 1º andar, sala 134-B, Brasília-DF, 
ou contactar pelo e-mail corregedoria.geral@agricultura.gov.br e pelo telefone 
(61) 3218-2691, a fim de tomar ciência dos fatos apurados e receber acesso externo 
integral aos presentes autos. Esclarece-se que a eventual inércia dos representantes 
da Pessoa Jurídica não tem o condão de obstaculizar o andamento do processo, que 
será impulsionado de ofício.

VILCILENE BICUDO DA ROCHA
Presidente da Comissão

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

CORREGEDORIA-GERAL
COORDENAÇÃO DE 
DISCIPLINA

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2021, com início às 10 horas, 
exclusivamente por meio digital, por webconferência, sendo o voto dos acionistas 
exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da Lei nº 
14.030, de 28 de julho de 2020, e da instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de 
abril de 2020, e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:
1ª) Relatório da Administração 2020;
2ª) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020;
3ª) Destinação do Resultado do Exercício;
4ª) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5ª) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6ª) Designação de representante dos empregados como membro do Conselho de 
Administração, escolhido dentre os empregados ativos da Companhia de Geração 
e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, pelo voto direto de seus pares, 
em eleição organizada pela Empresa em conjunto com as entidades sindicais que os 
representem, conforme Lei nº 12.353, de 28/12/2010; e
7ª) Fixação da Remuneração dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da 
pandemia provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia dar-se-á de 
forma exclusivamente remota, por meio de plataforma de reuniões online. Para tanto, 
o acionista deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze horas) 
do dia 25 de abril de 2021, por mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico 
sge@cgteletrosul.gov.br, acompanhada da documentação que comprove sua 
condição: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º 
do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF. 
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria Geral – SGE encaminhará ao acionista 
resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto 
à Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade 
do acionista as providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
É vedada a participação de terceiros, não sendo permitido aos acionistas disponibilizar 
a outros o link de acesso recebido no momento da habilitação.
Em nenhuma hipótese a Companhia de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul poderá ser responsabilizada 
por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede 
mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto 
à Distância, a ser enviado com até 2 (duas) horas de antecedência à realização 
da Assembleia, por e-mail, ao endereço eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br. O 
envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente, 
exclusivamente de forma remota, à assembleia digital e exercer seu direito de 
participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será 
desconsiderado.

Florianópolis, 11 de março de 2021
ELVIRA CAVALCANTI PRESTA

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL

(CONTROLADA DA ELETROBRAS)
CNPJ 02.016.507-0001/69

24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Associação dos Pré-Aposentados e Aposentados dos Sistema FIESC – APAS
CONVOCAÇÃO – SUMÁRIO

A Presidente da Associação dos Pré Aposentados e Aposentados do Sistema FIESC - 
APAS, convoca os senhores associados e senhoras associadas para a Assembleia Geral 

que será realizada no dia 23 de abril de 2021 (sexta feira), em sua sede, sito à Rua Felipe Schmidt 390 – 
4º andar – Sala 410 – Edifício Florêncio Costa (Galeria Comasa) – Centro – Florianópolis com a seguinte 
denominação e ordem do dia: Às 14h00min horas Assembleia Geral Ordinária para: 1 – Aprovação 
do Relatório da Gestão Financeira da Diretoria Executiva do Exercício 2019/2021, mediante parecer 
do Conselho Fiscal; 2 – Eleição e Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 
2021/2023; e 3 Outros assuntos de interesse da APAS/FIESC (Art. 16, letra g do Estatuto).

Florianópolis, 12 de abril de 2021.
Rosarita Maria Franzoni Bousfield - Presidente da APAS/FIESC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 038/2021 - Pregão Presencial nº 13/2021 - SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO E SUAS SECRETARIAS. 
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega das propostas a partir do dia 15/04/2021 até às 08h30 horas 
do dia 29/04/2021. Início da sessão às 09h do dia 29/04/2021.Retirada do Edital e outras informações: 
Praça Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Fone: (48) 3273-1122 e (48) 3273-1258 - www.majorgercino.
sc.gov.br - licitacoes@majorgercino.sc.gov.br

VALMOR PEDRO KAMMERS
PREFEITO

NEUMARKT TRADE AND FINANCIAL CENTER S.A.
CNPJ 00.192.769/0001-59 - NIRE 42.300.022.705

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração, representado por seu presidente, Sr. Jaimes Bento de Almeida Júnior, com fundamento no Estatuto 
Social, na Lei 6.404/1976 e Lei 10.303/2001, convoca todos os acionistas da NEUMARKT TRADE AND FINANCIAL CENTER S.A., 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede social, na Rua Sete de Setembro, nº 1.213, sobreloja, 
Centro, Blumenau/SC, no dia 22 de abril de 2021, às 11:00 horas, em primeira convocação, e às 11:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Análise, discussão e 
aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício de 2020; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro/prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020 e a distribuição de dividendos; (c) Fixação da remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício 
de 2021. Blumenau/SC, 06 de abril de 2021. Jaimes Bento de Almeida Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

Laboratório Médico Santa Luzia S.A.
CNPJ/ME nº 83.933.275/0001-05 - NIRE 42.300.045.471
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15/03/2021

1. Data, Hora e Local: No dia 15/03/2021, às 10h, na sede na sede social do Laboratório Médico Santa Luzia S.A., localizada na Rua 
Dom Joaquim, n° 660, Centro, na Cidade de Florianópolis/SC, CEP 88.015-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: 
Fabio Ferreira Cunha - Presidente; e Márcio Alves Sanjar - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto 
Social, sobre a abertura de uma nova filial da Companhia e, consequentemente, consolidar as filiais da Companhia. 5. Deliberações: A 
acionista da Companhia, após apreciação do item constante da Ordem do Dia, resolveu, sem ressalvas, aprovar: 5.1. Aprovar a abertu-
ra de uma nova filial da Companhia localizada na Rodovia Armando Calil Bulos, nº 6055, loja: 1 - Ingleses do Rio Vermelho, Cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.058-970, onde serão desenvolvidas as atividades de posto de coleta de material bioló-
gico; laboratórios clínicos; e serviços de vacinação e imunização humana. 5.2. Em decorrência da deliberação acima, a acionista decide 
consolidar a relação de estabelecimentos filiais, passando o Parágrafo Único, do Artigo 2º, do Estatuto Social a vigorar com a seguinte 
redação: “§ Único. A Companhia mantém filiais instaladas, nos endereços a seguir: (i) Filial nº 1 - localizada na Rodovia José Carlos 
Daux, nº 121, subsolo, anexo ao Hospital SOS Cárdio, João Paulo, CEP 88.030-000, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0007-
09, e NIRE 42.901.170.113, com atividade de laboratório de medicina diagnóstica e análises clínicas; e posto de coleta de materiais; 
(ii) Filial nº 2 - localizada na Rua Menino de Deus, nº 376, anexo ao Hospital de Caridade, Centro, CEP 88.020-210, Florianópolis/SC, 
CNPJ/ME nº 83.933.275/0008-81, e NIRE 42.901.170.121, com atividade de laboratório de medicina diagnóstica e análises clínicas; 
e posto de coleta de materiais; (iii) Filial nº 3 - localizada na Rua Adhemar da Silva, nº 645, Kobrasol, CEP 88.101-090, São José/SC, 
CNPJ/ME nº 83.933.275/0011-87, e NIRE 42.901.170.130, com atividade de laboratórios clínicos; prestação de serviços de coleta mó-
vel; e serviços de vacinação e imunização humana; (iv) Filial nº 4 - localizada na Rua Menino de Deus, nº 63, Bloco B, Sala de laborató-
rio, Centro, CEP 88.020-210, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0013-49, e NIRE 42.901.170.148, com atividade de laboratório 
de medicina diagnóstica e análises clínicas; e posto de coleta de materiais; (v) Filial nº 5 - localizada na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 
nº 147, Loja 01, Estreito, CEP 88.075-120, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0014-20, e NIRE 42.901.170.156, com atividades 
de posto de coleta de materiais; e serviços de vacinação e imunização humana; (vi) Filial nº 6 - localizada na Rua Jerônimo Coelho, nº 
185, Centro, CEP 88.010-030, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0017-72, e NIRE 42.901.170.172, com atividade exclusiva 
de posto de coleta de materiais; (vii) Filial nº 7 - localizada na Avenida Madre Benvenuta, nº 417, Loja, Trindade, CEP 88.036-500, 
Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0019-34, e NIRE 42.901.170.181, com atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; 
(viii) Filial nº 8 - localizada na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 2445, Salas 20, 21 e 22, Capoeiras, CEP 88.085-001, Florianópolis/
SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0020-78, e NIRE: 42.901.170.19-9, com atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; (ix) Filial nº 
9 - localizada na Rua das Algas, nº 215, Salas 02 e 03, Jurerê, CEP 88.053-505, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0021-59, 
e NIRE 42.901.170.202, com atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; (x) Filial nº 10 - localizada na Rodovia Armando 
Calil Bulos - SC 403, nº 5.999, Térreo, loja 06, Ingleses, CEP 88.058-001, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0022-30, e NIRE 
42.901.170.211, com atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; (xi) Filial nº 11 - localizada na Avenida Leoberto Leal, nº 689, 
1º ao 4º andar, Barreiros, CEP 88.117-001, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0023-10, e NIRE 42.901.170.229, com atividade 
de laboratório de medicina diagnóstica e análises clínicas; (xii) Filial nº 12 - localizada na Rua Manoel Loureiro, nº 1909, torre anexa, 
1º andar, Barreiros, CEP 88.117-331, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0024-00, e NIRE 42.901.170.237, com atividade 
de laboratório de medicina diagnóstica e análises clínicas; (xiii) Filial nº 13 - localizada na Rua Bocaiúva, nº 2013, anexo à Lâmina 
Medicina Diagnóstica, Centro, CEP 88.117-330, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0027-44, e NIRE 42.901.220.811, com 
atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; (xiv) Filial nº 14 - localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 698, anexo à Lâmina 
Medicina Diagnóstica, Campinas, CEP 88.101-000, São José/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0025-82, e NIRE 42.901.221.036, com 
atividade exclusiva de posto de coleta de materiais; (xv) Filial nº 15 - localizada na Rodovia Admar Gonzaga, nº 655, anexo ao Hospital 
CEPON, Itacorubi, CEP 88034-000, Florianópolis/SC, CNPJ/ME nº 83.933.275/0026-63, e NIRE 42.901.239.644, com atividade de 
laboratório de medicina diagnóstica e análises clínicas; (xvi) Filial nº 16 - localizada na Rua Lauro Linhares, nº 993 e 1015, salas 04, 
05 e 06, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.036-002, CNPJ/ME sob o nº 83.933.275/0028-95, e 
NIRE 42.901.259.327, com atividade de posto de coleta de materiais biológicos; (xvii) Filial nº 17 - localizada na Rua Álvaro Medeiros 
Santiago, nº 301, na Cidade de Areias São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.113-00, CNPJ/ME nº 83.933.275/0029-06 e NIRE 
42.901.318.277, com atividades de laboratório de anatomia patológica e citológica; prestação de serviços médicos em patologia clínica, 
citopatologia, anatomia patológica, biologia molecular, citogenética; prestação de serviços de coleta móvel; serviços de vacinação e 
imunização humana; e importação de materiais e equipamentos para uso próprio; e (xviii) Filial nº 18 - localizada na Rodovia Armando 
Calil Bulos, nº 6055, loja: 1 - Ingleses do Rio Vermelho, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.058-970, CNPJ/
ME e NIRE em fase e obtenção, com atividades de posto de coleta de material biológico; laboratórios clínicos; e serviços de vacinação 
e imunização humana.” 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a adotar todas as providências necessárias para implementação 
das deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, declaram-se encerrados os trabalhos, 
suspendendo-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por 
todos os acionistas presentes. 7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Fabio Ferreira Cunha; e Secretário: Márcio Alves Sanjar. Acionista: 
Diagnósticos da América S.A. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Florianópolis, 15/03/2021. Márcio Alves Sanjar - 
Secretário. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o Registro em 24/03/2021. Arquivamento 42901321723. Protocolo 
219411913 de 22/03/2021. Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral.

TRANFEERA PAGAMENTOS S.A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  EXTRAORDINÁRIA 
(POR MEIO ELETRÔNICO)

Ficam os Senhores Acionistas da TRANSFEERA PAGAMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, com atual sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, à Rua São Paulo, nº 31 – 
Sala 09, Bucarein, CEP 89202-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.084.098/0001-69,    NIRE   nº   
42300052094   (“Companhia”), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) 
e Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 27 de abril de 2021, às 17h00 (dezessete horas), em 
primeira convocação, ou na falta de quórum necessário, em segunda chamada às 17h30 (dezessete 
horas e trinta minutos), única e EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO, através do sistema 
digital Zoom, para deliberarem remotamente sobre a seguinte ordem do dia, em Assembleia Geral 
Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração 
referentes ao exercício de 2020; b) Exame, discussão e aprovação da proposta da administração da 
Companhia sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos; 
e em Assembleia Geral Extraordinária: a) Ratificar operações de transferência de ações de atuais 
acionistas para sociedades por ele controladas; b) Ratificação da operação de aquisição de ações a 
serem destinadas a stock option plan; c) Ratificação da operação de investimento pela Companhia 
na Transfeera Contacerta Tecnologia Ltda.; d) Exame, discussão e aprovação de regulamento do 
stock option plan; e) Deliberação a respeito de proposta de alteração do artigo 22 do Estatuto Social. 
Cumpre informar, ainda, que: (i) as orientações de acesso à AGO e AGE, bem como os documentos 
da administração e pertinentes à AGE e AGO estão disponíveis no endereço https://drive.google.com/
drive/folders/1oQJkJ8k-PG1jx8EbvlKGhRhC7TOyDvFc?usp=sharing; (ii) a participação e voto na 
assembleia ocorrerá de forma remota; (iii) caso o acionista opte por ser representado por procurador, 
é indispensável o instrumento de mandato, que deverá ser enviado, com prazo de até 3 (três) dias 
úteis da AGO e AGE, ao e-mail informado no item “v” deste Edital; (iv) para viabilizar a participação 
do acionista na AGO e AGE, deverá o mesmo antecipar o envio simples de cópia da documentação 
que comprove a sua identidade, ao endereço de e-mail informado ao item “v” deste Edital;    (v)    o    
endereço    de    e-mail    para  enviar documentos e efetuar solicitações que digam respeito a este 
Edital é o seguinte: assembleia@transfeera.com; (vi) os acionistas serão comunicados em até 2 (dois) 
dias úteis, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação da 
sua validade ou eventuais alterações necessárias; (vii) a AGO e AGE serão gravadas. Joinville/SC.

Joinville-SC, 26 de março de 2021.
 Guilherme Damian Verdasca

Diretor-Presidente

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Rua Duque de Caxias, 831 – Centro – CEP 89120-000 – Timbó – Santa Catarina

CNPJ nº 02.255.187/000108 - NIRE 42300049417 – Fone (47) 3380-0800

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS
FABIANO BUSNARDO, Diretor Presidente da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Companhia de Capital Fechado, no uso 
das atribuições que confere a alínea “d” do artigo 20, LETRA “D” DO Estatuto Social do Estatuto Social, e com base na Lei nº 
6.404/76 (Artigos 124, § 1 o inciso I)) convoca os Senhores Acionistas para comparecer à Assembléia, tendo como local: Rua 
Duque de Caxias, 831 – Centro – CEP 89120-000 - Timbó – Estado de Santa Catarina, - (a) - ORDINÁRIA a realizar-se no dia 29 
de abril de 2021, com inicio às 09:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 100% (cem por cento) do capital dos 
Acionistas (Art. 11, § 1º, inciso I) do Estatuto Social); e, às 10:00 horas, com a maioria do capital votante em segunda convocação 
(Art. 11, § 1º, inciso II) do Estatuto Social; (b) - EXTRAORDINÁRIA à realizar-se no mesmo dia e local, em 29 de abril de 2021, com 
inicio às 11:30 horas, em primeira convocação (Art. 10 caput) com a presença identica das AGO´s e, às 12:00 horas, em segunda 
convocação com a presença maioria de capaital votante de Acionistas (Art.10 – caput).

ORDEM DO DIA DA AGO:
1. Leitura da ata da última Assembléia e deliberação sobre sua aprovação;
2. Apresentação das contas pelos administradores: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa e demais 
peças e notas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, com explanação por parte do contador e após a Leitura dos 
itens “4” e “5” da ordem do dia;
3. Apresentação do Relatório de Atividades pela Diretoria, referente ao ano de 2020;
4. Leitura do Parecer da Auditoria Externa Ref 2018 e 2020 (Ernst Young);
5. Deliberação sobre destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, inclusive ajustes de Dividendos de 
exercícios anteriores, fixação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, para discussão e deliberação pelos acionistas;
6. Eleição e/ou ratificação da Diretoria para o período 2021/2022, fixando a respectiva remuneração e eventuais benefícios;
7. Nomeação dos Membros do Conselho Consultivo para o período 2021/2022, estabelecendo a respectiva remuneração e 
eventuais benefícios;
8. Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário, de investimentos, expansão de áreas, estudo de Estratégias e de atividades 
para o Biênio 2021/2022.

ORDEM DO DIA DA AGE:
1. Leitura da ata da última Assembléia Extrordinária de 28/07/2020 e 17/12/2020 deliberação sobre sua aprovação;
2. Ratificação das incorporações ocorridas em 2020;
3. Ratificação da aquisição de participaçoes societárias, onde a UNIFIQUE passou a ser Sócia/Acionista única e/ou compartilhada, 
em 2020;
4. Reforma do Estatuto Social e respectiva Consolidação a cargo dos Advogados Externos contratados.

OBSERVAÇÕES:
a. Balanço, Demonstrações e Notas do Exercício Social é o encerrado em: 31 de dezembro de 2020;
b. A Sociedade tem Patrimônio Líquido de R$ 113.993.330,02 (cento e treze milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos 
trinta reais e dois centavos) data de 31 de dezembro de 2020 - Para efeito de cálculo de quorum, a UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES 
S.A. possui nesta data os seguintes acionistas: 5 (CINCO) ordinaristas que deteem 100% do capital.
c. A publicação das demonstrações financeiras será feita nos seguintes meios de comunicação: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA e no JORNAL ND PUBLICAÇÃO LEGAL. Também, em 29 de março de 2021, nos mesmos Órgãos, houve o 
Comunicado aos Acionistas, na forma do art 124 da Lei 6404/76, disponibilizando aos mesmos as demonstrações financeiras, as 
quais, foram entregues a cada um dos 5 (cinco) acionistas, mediante recibo.

Timbó, 15 de abril de 2021.
Fabiano Busnardo - Diretor Presidente
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A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) da Covid-19 
pode ser instalada já na próxima 
semana. O último obstáculo, a 
leitura da lista dos membros do 
colegiado, pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, foi 
superado. Pacheco leu no início 
da sessão de ontem a relação 
de indicados pelos partidos.

Agora, depende apenas do 
senador Otto Alencar (PSD-BA) 
marcar a data da reunião de ins-
talação da comissão. De acordo 
com o regimento da Casa, cabe 
a Alencar presidir a primeira 
reunião por ser o membro mais 
idoso da comissão. “O sena-
dor Otto Alencar afirmou que 
está pronto. Temos um feriado 
no meio da semana que vem, 
acho razoável fazer na próxi-
ma quinta-feira a instalação 
da comissão”, disse o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Na próxima segunda-feira 
(19) e terça-feira (20) estão 
marcadas sessões do Congres-
so Nacional, e na quarta-feira 
(21), feriado, o Senado não 
terá atividades. Assim, resta a 
quinta-feira (22) para a reunião 
de instalação do colegiado.

DISPUTA
Na primeira reunião serão es-

colhidos o presidente, vice-pre-
sidente e relator da CPI. Há uma 
tradição no Senado para que a 
presidência fique com o primei-
ro subscritor do requerimento 
de instalação da CPI, no caso, 
o senador Randolfe Rodrigues. 
Ele, no entanto, indicou que não 
forçará uma disputa pelo posto.

“Se o colegiado compreen-
der que é de bom tom que a 
gente presida, não tem proble-
ma. Cumprirei a função. Estou 
disposto a qualquer serviço, 
como presidente, relator ou 
apenas como membro”, disse.

A CPI terá poderes de inves-
tigação equivalentes aos de 
autoridades judiciais. Primei-
ramente, o colegiado deverá 
aprovar um plano de trabalho, 
proposto pelo relator. Ele deverá 
tratar das ações da comissão 
para cumprir o seu objetivo. 
Entre elas, podem estar a requi-
sição de informações oficiais, 
a solicitação de auditorias e 
perícias, a intimação e oitiva de 
testemunhas, a convocação de 
ministros de Estado e a reali-
zação de diligências variadas.

CPI da Covid 
pode começar 
na próxima 
semana

Congresso
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