
AUTORIZAÇÃO DE CORTE

A NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., CNPJ
28.443.452/0001-67, torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente do
Estado de Santa Catarina (IMA), em 11/02/2021, a Autorização de Corte – AuC n°
33/2021, válida até 08 de fevereiro de 2022, da Linha de Transmissão 525/230 kV Rio
do Sul – Indaial – Gaspar II, subestações e seccionamentos associados composta pelas
seguintes instalações e estruturas: SUBESTAÇÃO 525/230/138 kV Gaspar II - novo
pátio 525 kV e transformação 525/230 kV com (6+1 Res.) x 224 MVA e SUBESTAÇÃO
230/138 kV Indaial - 2 x 225 MVA - Processo IMA Nº DIV/22934/GRL. A área auto-
rizada é de 1,9300 ha, e as subestações estão localizadas nos municípios do estado de
Santa Catariana, a saber: Gaspar, Rua Vidal Flavio Dias, próximo ao nº 3382 – Belchior
Baixo (SE Gaspar II) e Indaial e Timbó, na rua Tapajós a 3,2 km da BR-477 (SE Indaial).

Rua Artista Bittencourt, 30, Centro - 88020-060
Florianópolis - Santa Catarina - Fone: + 55 48 36654190
E-mail: ima@ima.sc.gov.br | URL: www.ima.sc.gov.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS

SICOOB CREDICANOINHAS/SC
CNPJ Nº 78.834.975/0001-02 - NIRE Nº 42400011292

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do
Canoinhas – SICOOB CREDICANOINHAS/SC, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 154 (cento e
cinquenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da Sede, situado à Rua Álvaro Soares
Machado, 456, Bairro Tricolin, município de Canoinhas/SC, no dia 15 de março de 2021,
às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação;
às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação;
ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação,
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo o artigo 85º,

para fins de correção da referência a outro artigo, em cumprimento ao disposto no
Ofício 362/2021-BCB/Deorf/GTPAL, de 05-01-2021, item 2.

2) Outros assuntos de interesse do quadro social.
Canoinhas, SC, 26 de fevereiro de 2021.

Francisco Greselle
Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS

SICOOB CREDICANOINHAS/SC
CNPJ Nº 78.834.975/0001-02 - NIRE Nº 42400011292

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Canoinhas –
SICOOB CREDICANOINHAS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca
os delegados, que nesta data são em número de 154 (cento e cinquenta e quatro) em condições de
votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da
Sede, situado na Rua Álvaro Soares Machado nº 456, Bairro Tricolin, no município de Canoinhas/
SC, no dia 15 de março de 2021, às 16 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em
primeira convocação; às 17 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda
convocação; ou às 18 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação,
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-20, compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Relatório de auditoria independente.
2) Destinação das sobras apuradas.
3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2025.
4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023.
5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canoinhas, SC, 26 de fevereiro de 2021.
Francisco Greselle

Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Valdir Luiz Serafini, Presidente da COOTRAPORTER – COOPERATIVA DE CARGAS
PORTUÁRIAS E TERMINAIS, pessoa jurídica de direito privado, com endereço e sede na Rua
Candido Silva, s/nº, esquina com BR 280, inscrita no CNPJ sob nº 14.464.577/0001-69, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e o artigo 38, §2º da Lei 5.764/1.971, convoca os
Cooperados em gozo de seus direitos sociais que nesta data são no total de 78 (setenta e oito) coo-
perados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede da Entidade, no
endereço acima citado no dia 17 de março de 2021 as 15:00hrs (quinze horas) em primeira chamada
com quórum de instalação de 2/3 dos cooperados (52 cooperados), segunda chamada às 16:00hs
(dezesseis horas) com quórum de instalação de metade mais um dos cooperados (40 cooperados),
e as 17:00hrs (dezessete horas)em terceira e ultima com quórum de no mínimo de 10 cooperados
para instalação conforme Estatuto, para tratar e deliberar a seguinte ordem do dia:
1 - Prestação de conta dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,

referente ao exercício de 2019 e 2020 compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço Patrimonial
c) Demonstrativo das sobras/perdas apuradas e o parecer do Conselho Fiscal.

São Francisco do Sul/SC, 26/02/2021.
VALDIR LUIZ SERAFINI

PRESIDENTE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Valdir Luiz Serafini, Presidente da COOTRAPORTER – COOPERATIVA DE CARGAS
PORTUÁRIAS E TERMINAIS, pessoa jurídica de direito privado, com endereço e sede na Rua
Candido Silva, s/nº, esquina com BR 280, inscrita no CNPJ sob nº 14.464.577/0001-69, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social e o artigo 38, §2º da Lei 5.764/1.971, convoca os Coope-
rados em gozo de seus direitos sociais que nesta data são no total de 78 (setenta e oito) cooperados,
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Entidade, no
endereço acima citado no dia 17 de março de 2021 as 18:00 (dezoito horas) em primeira chamada
com quórum de instalação de 2/3 dos cooperados (52 cooperados), segunda chamada às 19:00hs
(dezenove horas) com quórum de instalação de metade mais um dos cooperados (40 cooperados),
e as 20:00hrs (vinte horas) em terceira e ultima com quórum de no mínimo de 10 cooperados para
instalação conforme Estatuto, que será em sequencia da Assembleia Geral Ordinária para ratificar
e tratar e deliberar a seguinte ordem do dia:
1 - Seguro contra terceiro, e instalação de localizador e rastreador nos caminhões;
2 - Convênio com farmácia, para cooperados;
3 - Remuneração dos diretores e reajustes;
4 - Comercialização dos caminhões de terceiros, apenas para cooperados, com exploração do

Transporte de siderúrgicos.
São Francisco do Sul/SC, 26 de fevereiro de 2021.

VALDIR LUIZ SERAFINI
PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
AVISO

EDITAL DE LEILÃO Nº. 079/PMC/2021
(Processo Administrativo nº. 603680)

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, por intermédio do DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, no uso
de suas atribuições legais, leva ao conhecimento dos interessados, que sob a égide da Lei nº 8.666/93,
que realizará licitação na modalidade “LEILÃO”, para alienação de equipamentos rodoviários de sua
propriedade, considerados inservíveis ou de recuperação antieconômica para uso da Administração.
TIPO: MAIOR LANCE, por lote. DATA E HORA: início no dia 13/04/2021 às 09h00min, e com
encerramento no dia 14/04/2020, às 09h00min. LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO (ON-LINE).
LOCAL DE EXPOSIÇÃO/VISITA: Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal, localizado na
rodovia Luiz Lazzarin – bairro Primeira Linha no município de Criciuma-SC. EDITAL: completo e
esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira pelo Leiloeiro na Av. Luiz Lazarim,
2.300, Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, bem como pelo telefone (0**48) (48) 3437-6115 ou
e-mail ubialli@centralsuldeleiloes.com.br e site: www.centralsuldeleiloes.com.br

PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 03 de março de 2021.
CLÉSIO SALVARO

PREFEITO MUNICIPAL
HENDERSON CIRIMBELLI GIASSI

GERENTE DE PATRIMÔNIO
(assinado no original)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral convoca eleição para a diretoria (Coordenação Estadual,
Coordenação Regional) e Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina – Sindaspi/
SC, para mandato quadrienal (2021/2025), a ser realizada no dia 07 de Abril de 2021
das 07hs às 20hs, conforme regulamentação estatutária e regimental, através do link
https://sweb.diretasistemas.com.br/assembleiaweb/index.php?&sind=1767_20210402_1.
Os Associados aptos a votar exercerão seu direito a voto através de login e senha, no
referido link, mediante preenchimento de informações conforme cadastro associativo
constante no sistema do sindicato. O registro de chapas deverá ser protocolado na
Av. Mauro Ramos Nº.436, Casa, Centro, Florianópolis/SC (segunda a sexta feira das
08hs às 17hs) do dia 04 de março até o dia 19 de março de 2021 com o fornecimento
de contrarrecibo e/ou protocolado no endereço eletrônico, sindaspi@gmail.com, pelo
mesmo período, com a confirmação de recebimento para formalização do Registro da
Chapa. Demais informações, constam no Estatuto e Regimento Interno da Entidade.

Florianópolis, 04 de março de 2021.
Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz
saber a quem interessar que a Prefeitura Municipal de Florianópolis realizará Audiência
Pública Virtual para Apresentação do Projeto de Lei do PPA – Plano Plurianual, que
compreende os exercícios de 2022 a 2025, na seguinte, data e horário: Data: 26/03/2021.
Horário: 14 horas. Local: Plataforma Online Youtube. Considerando a necessidade de
medidas de prevenção e combate ao contágio do COVID-19, e as determinações das
autoridades em saúde pública para evitar aglomerações, a apresentação da audiência
pública será transmitida excepcionalmente de forma virtual e estará disponível na Pla-
taforma On-line no Youtube. O link bem como o material da audiência será divulgado
previamente e ficará disponível no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. As
dúvidas e manifestações sobre o conteúdo da apresentação poderão ser encaminhadas
para o e-mail: diorc.sf@pmf.sc.gov.br. Assim, ficam convidados todos os munícipes a
assistirem a apresentação desta Audiência.

Florianópolis (SC), 01 de março de 2021.
Gean Marques Loureiro

Prefeito Municipal
A Prefeitura de Florianópolis pagou R$ 1.204,38 pela produção e veiculação deste edital.

COMUNICADO
Joice Bilck Eireli – CNPJ: 12.450.737/0001-
95, IE: 256688869, comunica a perda / ex-
travio da ECF-IF, Marca: Epson, Modelo
TM-T81 FBIII, Versão 01.00.04, Nº da au-
torização de uso: 251508300002083, Nº do
credenciamento: 251508400002777, Nº de
fabricação: EP081410000000075437, Caixa
1. Conforme registro 0556058/2020-BO-
00597.2020.0015689.


