
Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/MF nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 42.300.032.107 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 15/06/2020, às 16:30 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Litoral Sul S.A. 
(“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato 
Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido de renúncia da Sra. Marcia Fragoso Soares, 
ao cargo de Diretora de Manutenção da Companhia; e 4.2. Deliberar sobre a eleição do novo diretor em 
substituição a Diretora renunciante. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o 
que segue: 5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia da Sra. Marcia Fragoso Soares, ao cargo 
de Diretora de Manutenção, apresentado em 15/06/2020, ao qual é outorgada a mais plena, irrevogável, 
irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia 
por ela apresentado, nesta data, ficará arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de 
Administração registram seu agradecimento a Sra. Marcia Fragoso Soares pela dedicação e pelos servi-
ços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições. 5.2. Eleger, para compor a Diretoria da 
Companhia, em substituição a diretora renunciante e para cumprir o restante do mandato, para ocupar o 
cargo de Diretor de Manutenção, o Sr. Luiz Marcelo de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portadora 
da cédula de identidade CREA/PE nº 36051, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.868.284-94, residente no 
município e estado de São Paulo, com domicílio profissional no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição. O Diretor eleito 
na presente Reunião deverá permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração 
da Companhia que o reeleger ou destituir. O Diretor da Companhia, eleito na forma do disposto no item 
5.2 acima, declara que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e 
nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cuja declaração encontra-se devidamente 
arquivada na sede da Companhia. 5.3. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos 
termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sra. Flávia Lúcia Mattioli 
Tâmega e a Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia 
Lúcia Mattioli Tâmega. Joinville, 15/06/2020. Confere com a original lavrada em livro próprio. (ass.) Sabrina 
Indelicato Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro em 
10/08/2020. Arquivamento 20203804406, Protocolo 203804406 de 07/08/2020. Blasco Borges Barcellos 
– Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 114/2020

O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna público, que 
fará realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, 
nº 01, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e mão de obra para execução da pavimentação asfáltica da INTERSEÇÃO SC-350 / 
PONTE BAIRRO ALBERTINA, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, Lei Federal nº 123/2006 com suas alterações e pelas normas, especificações e 
condições contidas neste edital e seus anexos.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento 
de Compras e Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br 
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br / 
franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as 
08h00min do dia 02/09/2020, devendo ser protocolados no Departamento de Compras e Licitações.
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 02/09/2020, na Sala de 
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 05 de agosto de 2020
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito Municipal
DANIEL PASA

Secretário de Infraestrutura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina - SinPsi-SC, nos termos do art. 14  do seu 
Estatuto, convoca as(os) Psicólogos inscritos no CRP-12, associados(as)  e não associadas(os) do 
SinPsi-SC, para Assembleia Geral Extraordinária    que acontecerá no dia  20 de agosto (quinta-feira) de 
2020, por meio VIRTUAL, em atenção as medidas sanitárias devido a Pandemia COVID-19 (*), pelo 
sistema do google meet, com início às 18h:30min e encerramento às 21h:00 com qualquer número de 
presentes, para deliberar sobre as seguintes pautas: 
1) Apresentação, discussão e definição do valor mínimo de salário para o psicólogo no estado de Santa 
Catarina e outras pautas trabalhistas, como Jornada de 30hs; Gratificações por responsabilidade técnica 
e outras de interessa da categoria. 
LINK de acesso: 
https://meet.google.com/zfn-mhqr-gef?hs=122&authuser=0. 

Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 
Sandra Lúcia Vitorino 

Presidente do SinPsi-SC. 
(*) VIRTUAL, em razão do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020) e de 
emergência de saúde pública (Lei 13.979, de 06.02.2020). 

 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CNPJ nº 02.255.187/0001-08 - NIRE - 42300049417
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 28/07/2020, às 12:00 hrs, na Rua Duque de Caxias, 831, Centro, Timbó, CEP 89120-000. 
PRESENÇAS: Presentes todos os acionistas, ao final assinados e assim qualificados: (a) FABIANO BUSNARDO, 
brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 31.08.1973, portador da cédula 
de identidade nº 2.621.657-4 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 777.742.219-72, residente e domiciliado na 
cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Erwin Reguse, nº 253, Estados, – Timbó – SC – CEP 89120-
000 – Timbó - SC, possuidor de 52,32% (cinquenta e dois virgula trinta e dois por cento) das ações ordinárias 
com direito a oito; (b) CLEVER MANNES, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, 
nascido no dia 21.06.1975, portador da cédula de identidade nº 3/R 2.969.900 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob 
nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Pomeranos, 
nº 192, Bairro dos Pomeranos, CEP 89120-000 possuidor de 38,08% (trinta e oito vírgula zero oito por cento) 
das ações ordinárias com direito a voto; (c) EROLF SCHOTTEN, brasileiro, casado em regime de separação de 
bens, empresário, nascido no dia 12.11.1985, portador do RG nº 3869979 – SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 
009.317.439-07, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1694, apto 502, Bairro Nações, 
na cidade de Timbó, SC, CEP 89120-000, possuidor de (quatro virgula oitenta por cento) das ações ordinárias com 
direito a voto; (d) RAFAELA CRISTIANE KISNER BUSNARDO, brasileira, casada em regime de separação de 
bens, empresária, nascida no dia 21.11.1980, portadora do RG nº 3899735 – SESP/SC, inscrita no CPF sob o nº 
005.580.889-10, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Erwin Reguse, nº 
253, Estados, – Timbó – SC – CEP 89120-000, possuidora de 4,80% (quatro virgula oitenta por cento) das ações 
ordinárias com direito a voto; (e) – GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER, brasileira, solteira, advogada, nascida 
em 31/05/1989, portadora da RG nº 4787251, CPF nº 068.685.159-52, residente e domiciliada na Rua Campo 
Grande, nº 66, apto 03, Bairro das Capitais, CEP 89120-000 possuidora de 0,25% (por cento) das ações ordinárias 
com direito a voto. COMPOSIÇÃO DA MESA: assumiu a Presidência da Mesa, o acionista FABIANO BUSNARDO, 
o qual após advertir aos demais acionistas sobre o dever de cumprimento do Acordo de Acionistas nomeou, para 
secretariar a Assembleia, a advogada e acionista: GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER (OAB/SC 32995/SC), 
acima qualificada. CONVOCAÇÃO: Publicação nos seguintes Órgãos de Imprensa: Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina nos dias 16, 17 e 20 de julho de 2020; Jornal de Circulação JORNAL ND PUBLICAÇÃO LEGAL, 
no dia 16, 17 e 20 de julho de 2020. Demonstrações Financeiras entregues, sob recibo, no prazo legal e publicadas. 
ELABORAÇÃO DA ATA: a ata de Assembleia foi elaborada em forma de Sumário (art. 130, § 3º Lei das S.A.). 
ORDEM DO DIA: (i) - Leitura da ata da última Assembléia Extrordinária de 27/12/2019 e deliberação sobre sua 
aprovação; (ii) - Ratificação do Aumento de Capital com incorporação de reservas de lucros (bonificação de ações); 
(iii) - Ratificação das incorporações ocorridas em 2019; (iv) -  Ratificação da aquisição de participaçoes societárias, 
onde a UNIFIQUE passou a ser Sócia/Acionista única e/ou compartilhada, em 2019. DELIBERAÇÕES: (i) – O 
presidente da mesa pediu para a Secretária fazer a leitura da Ata da AGE de 27/12/2019 e, após lida, foi aprovada 
por deliberação dos acionistas que detém de 100% (cem por cento) do capital; (ii) – Por votação de 100% (cem por 
cento) dos acionistas da Companhia foi aprovado aumento de capital dos atuais R$ 7.729.000,00 (sete milhões, 
setecentos e vinte e nove mil reais) representados por 7.729.000 (sete milhões e setecentas e vinte e nove) ações 
ordinárias, para o valor autorizado de R$ 48.552.480,61 (quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) representadas por 11.893.265 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal, cuja integralização é feita da seguinte forma:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
Descrição Data registro do ato Valor Saldo

Saldo anterior ----  0,00         200.000,00 
Aumento do Capital - 9º ACS 05/12/2017  7.529.000,00     7.729.000,00 
Aumento de Capital com emissão de ações pela 
incorporação do patrimônio da BR LIVE 28/01/2020 5.575.360,00   13.304.360,00 

Aumento de capital com emissão de ações 12/02/2020 20,83   13.304.380,83 
Aumento de Capital com capitalização de lucros 
acumulados = Bonificação de ações 12/02/2020    30.000.000,00  43.304.380,83 
Aumento de Capital com emissão de ações pela 
incorporação do patrimônio da Wik-tel 25/02/2020 5.248.099,78  48.552.480,61 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

ACIONISTA % AÇÕES VALOR
FABIANO BUSNARDO 52,190 6.207.700 22.637.412,50           
RAFAELA CRISTIANE KISNER BUSNARDO 4,79 569.450 2.792.680,00
CLEVER MANNES 37,980 4.517.632 15.091.608,33
EROLF SCHOTEN 4,79 569.980 2.792.680,00
GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER 0,25 29.733 5.248.099,78

TOTAL 100,00 11.893.265 48.552.480,61

(iii) - Foi discutida, aprovada e por 100% (cem por cento) do capital, Ratificação das Incorporações feitas no ano base 
2019 e anteriores. (iv) - Foi discutida, aprovada e por 100% (cem por cento) do capital, a aquisição de participações 
societárias, feitas no ano base 2019. ENCERRAMENTO E APROVAÇAO DA ATA: terminados os trabalhos, inexistin-
do qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas e 
pela secretária, seguindo no prazo legal para publicação e registro na JUCESC mediante assinatura digital. 

Timbó, 28 de julho de 2020.
             FABIANO BUSNARDO   RAFAELA CRISTIANE KISNER BUSNARDO
                CLEVER MANNES                  EROLF SCHOTTEN

Gabriela Busnardo Campregher - Advogada (OAB/SC 32995/SC)

 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CNPJ nº 02.255.187/0001-08 - NIRE - 42300049417
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 28/07/2020, às 10:00 hrs, na Rua Duque de Caxias, 831, Centro, Timbó, CEP 89120-000. 
PRESENÇAS: Presentes todos os acionistas conforme lista de presenças e ao final assinados e assim qualificados: 
(a) FABIANO BUSNARDO, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 
31.08.1973, portador da cédula de identidade nº 2.621.657-4 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 777.742.219-
72, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Erwin Reguse, nº 253, Estados, 
– Timbó – SC – CEP 89120-000 – Timbó – SC, possuidor de 52,32% (cinquenta e dois virgula trinta e dois por 
cento) das ações ordinárias com direito a oito; (b) CLEVER MANNES, brasileiro, casado no regime de separação 
total de bens, empresário, nascido no dia 21.06.1975, portador da cédula de identidade nº 3/R 2.969.900 – SSP/
SC e inscrito no CPF/MF sob nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa 
Catarina, na Rua Pomeranos, nº 192, Bairro dos Pomeranos, CEP 89120-000 possuidor de 38,08% (trinta e oito 
vírgula zero oito por cento) das ações ordinárias com direito a voto; (c) EROLF SCHOTTEN, brasileiro, casado em 
regime de separação de bens, empresário, nascido no dia 12.11.1985, portador do RG nº 3869979 – SESP/SC, 
inscrito no CPF sob o nº 009.317.439-07, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1694, 
apto 502, Bairro Nações, na cidade de Timbó, SC, CEP 89120-000,  possuidor de (quatro virgula oitenta por cento) 
das ações ordinárias com direito a voto; (d) RAFAELA CRISTIANE KISNER BUSNARDO, brasileira, casada em 
regime de separação de bens, empresária, nascida no dia 21.11.1980, portadora do RG nº 3899735 – SESP/SC, 
inscrita no CPF sob o nº 005.580.889-10, residente e domiciliada na residente e domiciliado na cidade de Timbó, 
estado de Santa Catarina, na Rua Erwin Reguse, nº 253, Estados, – Timbó – SC – CEP 89120-000  possuidora 
de 4,80% (quatro virgula oitenta por cento) das ações ordinárias com direito a voto; (e) GABRIELA BUSNARDO 
CAMPREGHER, brasileira, solteira, advogada, nascida em 31/05/1989, portadora da RG nº 4787251, CPF nº 
068.685.159-52, residente e domiciliada na Rua Campo Grande, nº 66, apto 03, Bairro das Capitais, TIMBÓ – SC, 
CEP 89120-000 possuidora de 0,25% (por cento) das ações ordinárias com direito a voto. Estavam presentes, 
também: Luiz Bogo Júnior (Controladoria); Vinicio Pedro Cemin (Consultor); Anelise Tambosi Sdrigotti 
(Secretária Executiva da Diretoria) e Edevaldo Prochnow (Contador). COMPOSIÇÃO DA MESA: assumiu a 
Presidência da Mesa, o acionista FABIANO BUSNARDO, o qual após advertir aos demais acionistas sobre o 
dever de cumprimento do Acordo de Acionistas nomeou, para secretariar a Assembleia, a advogada Gabriela 
Busnardo Campregher (OAB/SC 32995/SC), acima qualificada. A Assembleia por ordem do presidente manteve 
o distanciamento regulamentar, com uso obrigatório de máscara e apresentação dos documentos através de “Data 
Show”. CONVOCAÇÃO: Publicação nos seguintes Órgãos de Imprensa: Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina nos dias 16, 17 e 20 de julho de 2020; Jornal de Circulação JORNAL ND PUBLICAÇÃO LEGAL, no 
dia 16, 17 e 20 de julho de 2020 Demonstrações Financeiras entregues, sob recibo, no prazo legal e publicadas. 
ELABORAÇÃO DA ATA: a ata de Assembleia foi elaborada em forma de Sumário (art. 130, § 3º Lei das S.A.). 
ORDEM DO DIA: Foi autorizado, com relação à ordem do dia, pelos presentes, uso de numeração romana, ao 
invés de arábica. (i) - Leitura da ata da última Assembléia e deliberação sobre sua aprovação; (ii) - 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 2019, com explanação por parte do contador e 
após a Leitura dos itens “4” e “5” da ordem do dia; (iii) - Apresentação do Relatório de Atividades pela Diretoria, 
referente ao ano de 2019; (iv) - Leitura do Parecer do Auditor Interno Contratado (Tática); (v) - Leitura do Parecer 
da Auditoria Externa REF 2018 e 2019 (Martinelli e Ernst Young); (vi) - Deliberação sobre destinação do resultado 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, inclusive ajustes de Dividendos de exercícios anteriores, 
fixação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, para discussão e deliberação pelos acionistas; 
(vii) - Eleição e/ou ratificação da Diretoria para o Triênio 2020/2022; (viii) - Apresentação e deliberação do Plano 
Orçamentário, de investimentos, expansão de áreas e de atividades para o Biênio 2020/2021. DELIBERAÇÕES: 
(i) – O presidente da mesa, após aprovação por aclamação, dispensou a leitura da ATA; (ii) – Por ordem do 
presidente, o Contador fez a apresentação das demonstrações financeiras, encerradas em 31 de dezembro de 
2019, antes porém, fez a Leitura dos Pareceres das Auditorias Externas: Martinelli (2018) e Ernst Young (2019), 
itens (iv) e (v) da ordem do dia, especialmente apresentando um explicação sobre uso de ÁGIO referente às 
aquisições ocorridas e que, em 2020, prosseguirá tal metodologia.  Prosseguiu o Contador, fazendo a Leitura das 
peças contábeis, notas explicativas, abertura de contas e anexos. Todas as perguntas foram respondidas pelo 
Contador e quando necessário pelo Diretor Presidente. Não havendo mais questionamentos, o presidente colocou 
em votação, tendo sido aprovadas as contas pelo quórum de 100% (cem por cento) do capital dos acionistas. 
(iii) – Lidos antecipadamente os pareceres juntamente com a apresentação das contas, o Diretor Presidente fez 
explanação de aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos, sobre o Relatório de Atividades em 2019. O Relatório 
de cunho de interesse apenas para os acionistas foi aprovado por 100% (cem por cento) do capital votante. 
(vi) - Deliberação sobre destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, inclusive 
ajustes de Dividendos de exercícios anteriores, fixação da data de pagamento dos juros sobre capital próprio, para 
discussão e deliberação pelos acionistas: (a) – Foram ratificados todos os ajustes contidos na ata realizada em 
27/12/2029; Durante o ano de 2019 foram pagos Dividendos/Lucro gerado até 2018 no valor de R$ 3.639.078,33 
para os acionistas (1) Fabiano Busnardo = R$ 2.183.447,00; e (2) Clever Mannes = R$ 1.455.631,33; (b) – O 
presidente informou aos acionistas que os reflexos dos Dividendos no Valor de R$ 9.999.667,23 e Dividendos 
distribuídos sob a forma de Juros sobre o Capital (JCP) no valor de R$ 1.989.120,04 ambos referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Caberão JCP somente aos acionistas: Fabiano Busnardo e Clever 
Mannes, acima qualificados. Já os dividendos do mesmo exercício serão pagos aos acionistas de acordo com o 
quadro do item “c”, a seguir; (c) – O valor dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio foram assim creditados e 
serão pagos na forma e datas convencionadas no acordo de acionistas, como demonstrado no quadro a seguir, 
beneficiando os acionistas, como descrito no item “b”, acima, que serão creditados para serem pagos durante o 
ano de 2020:

Nome Part. %  Lucros distribuídos 2019 JCP líquidos
 Fabiano Busnardo 52,19  5.218.826,33     1.193.472,02
 Clever Mannes 37,98  3.797.873,61                     795.648,02    
Erolf Schotten 4,79 478.984,06 0,00
Rafaela C.K. Busnardo 4,79 478.984,06 0,00
Gabriela B. Campregher 0,25 24.999,17 0,00

Total  9.999.667,23  1.989.120,04 

(d) – Para atender o contido no Estatuto Social, que prevê distribuição mínima de 25% (vinte e cinco por cento) 
de dividendos foi provisionada a importância de R$ 8.656.588,64 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis 
mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), os acionistas aprovaram por unanimidade 
de 100% do capital que o valor global entre dividendos e dividendos sob a forma de JCP é de R$ 11.988.787,27 
(onze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) já 
imputados os Juros sobre Capital (JCP) que a critério da Diretoria poderá distribuí-la, capitalizá-la e/ou revertê-
la para Reserva de Lucros para suportar novos investimentos na Companhia (e) – O saldo do resultado ficou 
retido nas seguintes contas: Reserva Legal; Reserva de Incentivo Fiscal d Lucros Retidos para capital de giro 
e Investimentos. (vii) - Eleição e/ou ratificação da Diretoria para o Triênio 2020/2022: (a) -  Por 100% (cem por 
cento) do capital foram eleitos com mandato de 3 (tres) anos: DIRETORA JURÍDICO: GABRIELA BUSNARDO 
CAMPREGHER, brasileira, solteira, advogada, nascida em 31/05/1989, portadora da RG nº 4787251, CPF nº 
068.685.159-52, residente e domiciliada na Rua Campo Grande, nº 66, apto 03, Bairro das Capitais, TIMBÓ – SC, 
CEP 89120-000; DIRETOR DE MERCADO: JAIR  FRANCISCO, brasileiro, casado em regime de separação 
de bens, empresário, nascido no dia 09/07/1970, portador do RG nº 2.122.801 – SESP/SC, inscrito no CPF sob 
o nº 659.472.159-34, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, nº 66, apto 01, Bairro Capitais, cidade 
de Timbó, estado de Santa Catarina, CEP 89120-000, o qual, mesmo sendo PARTE RELACIONADA com a 
COMPANHIA poderá ser fornecedor de serviços e materiais, com de fato tem sido até o momento, cuja permissão 
foi outorgada pela Assembleia de Acionistas com aprovação de 100% (cem por cento) do capital, durante o período 
que exercer o Cargo de Diretor Comercial; (b) – Eleger para mandato de 3 (três) anos: EROLF SCHOTTEN, 
brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido no dia 12.11.1985, portador do RG 
nº 3869979 – SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 009.317.439-07, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, 
nº 52, bairro Sumaré, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89165738, como DIRETOR DE 
OPERAÇÕES, e Ratificar os atos praticados, remuneração auferida e poderes desde 11/2019; (c) – Eleger para 
novo mandato de 3 (três ) anos: DIRETOR PRESIDENTE: FABIANO BUSNARDO, brasileiro, casado no regime 
de separação total de bens, empresário, nascido no dia 31.08.1973, portador da cédula de identidade nº 2.621.657-
4 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 777.742.219-72, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de 
Santa Catarina, na Rua Campo Grande, nº 66, Bairro das Capitais, TIMBÓ – SC, CEP 89120-000; DIRETOR DE 
INFRAESTRUTURA: CLEVER MANNES, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, 
nascido no dia 21.06.1975, portador da cédula de identidade nº 3/R 2.969.900 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob 
nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Pomeranos, 
nº 192, Bairro dos Pomeranos, CEP 89120-000. Os Acionistas deliberaram que a remuneração dos Diretores 
será fixada em reunião da Diretoria, onde haverá uma ata própria. Os Diretores não precisam prestar caução 
das ações; (viii) – Sobre o Plano orçamentário 2020/2021 o presidente da mesa informou que o mesmo está em 
construção e tão logo a pandemia do Covid-19 seja declarada superada sanitariamente, o Plano será encaminhado 
aos acionistas. No entanto, o Diretor Presidente declarou que as atividades operacionais e abertura de novas 
frentes estão em pleno acontecimento, haja vista o crescimento da receita da Companhia e expansão de usuários. 
ENCERRAMENTO E APROVAÇAO DA ATA: terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas e pela secretária. Também, no 
prazo legal, a ata será levada ao registro na JUCESC, mediante assinatura digital.

Timbó, 28 de julho de 2020.
           FABIANO BUSNARDO   RAFAELA CRISTIANE KISNER BUSNARDO
              CLEVER MANNES                     EROLF SCHOTTEN

Gabriela Busnardo Campregher - Advogada (OAB/SC 32995/SC)
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Desde o começo da pande-
mia a Prefeitura de Florianó-
polis, por meio da Vigilância 
Sanitária já aplicou 60 multas 
em pessoas que dificultaram 
investigação epidemiológica 
do novo coronavírus. As multas 
significam que estas pessoas 
cometeram infrações como 
quebra de isolamento e nega-
ção de informações para inves-
tigação dos contatos próximos 
que podem ter sido infectados 
pela doença, por exemplo. 

As multas, para pessoas físi-
cas, foram aplicadas no valor 
de R$ 500 a R$ 1.250, depen-
dendo dos decretos muni-
cipais vigentes no momen-
to da aplicação. Juntas, elas 
somam R$ 60 mil e são des-
tinadas ao Fundo Municipal 
de Saúde. O Fundo é rever-
tido ao SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) da Capital.

A ação da Vigilância Sanitária 
demonstra a constante preo-
cupação do órgão em conter a 
disseminação da infecção na 
cidade. Sem sua atuação, os 
números poderiam ser maiores 
e demonstrar características 
ainda mais graves da doença.

Além das multas, duran-
te a pandemia, o órgão tam-
bém faz rondas de fiscalização 
e orientação para comercian-
tes e população em geral em 
relação às medidas de preven-
ção a Covid-19 em todas as 
suas ações. A Vigilância tam-
bém expede alvarás e fiscali-
za o cumprimento de normas 
relativas a ambientes para que 
os munícipes tenham mais 
segurança para utilizar os 
serviços que estão atualmen-
te abertos em Florianópolis.

Vigilância  
da Capital  
já aplicou  
60 multas 

Coronavírus

A Prefeitura de Florianópo-
lis confirmou que o serviço de 
estacionamento rotativo da 
Capital voltará a ser cobrado na 
segunda-feira, 24 de agosto. 
Conforme contrato emergen-
cial firmado, a Rizzo Parking 
and Mobility é a empresa res-
ponsável pela coordenação 
do serviço de estacionamento 
rotativo de Florianópolis, que 
abrange 2.400 vagas na re-
gião central de Florianópolis.

Florianópolis 
confirma retomada   
a partir do dia 24 

Zona Azul
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