
INCENTIVOS EM DEBATE

O Comitê de Defesa da Competitividade do Produto e 
Serviço Catarinense apresentou ontem, na Assembleia 
Legislativa, argumentos contra a mudança na política 

de incentivos fiscais do Estado. Mais de 20 lideranças, entre 
prefeitos, empresários e dirigentes sindicais, estiveram reunidas 
com os parlamentares ao longo de boa parte da manhã. Os 
deputados se comprometeram em discutir o PL 174/2019, que 
trata dos incentivos com o secretário estadual da Fazenda, Paulo 
Eli. “Se o texto permanecer como está, Santa Catarina terá perdas 
irreversíveis. E o prazo para convalidação dos incentivos fiscais 
junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) expira 
em 31 de julho”, disse Kelly 
Martarello, assessora jurídica 
do Comitê. As lideranças 
empresariais entendem que 
os incentivos representam 
crescimento para o estado. 
“Até 2017 geravam impactos 
muito significativos na 
economia catarinense, 
permitindo investimentos 
na indústria e a geração de 
empregos, com ganhos diretos 
também no comércio e na 
logística, como transportes 
e serviços”, afirma Marcelo 
Petrelli, coordenador do grupo.  
“Caso percamos os benefícios, 
muitos negócios devem 
migrar para outros estados 
mais atrativos”, completa.

COMÉRCIO EXTERIOR

O futuro dos acordos 
comerciais do Brasil e os 
desafios a serem enfrentados 
no setor estiveram em debate 
ontem em seminário promovido 
pela Câmara de Comércio 
Exterior da Fiesc. O gerente 
de negociações internacionais 
da CNI, Fabrizio Panzini, 
apresentou as negociações 
comerciais em andamento 
com a União Europeia, Coreia 
do Sul, Canadá, Associação 
Europeia de Livre Comércio 
(EFTA) e Chile. No encontro, 
CNI e Fiesc discutiram os 
impactos de medidas na área 
e avaliaram que a redução 
das tarifas de importação 
precisa ser vista com cautela. 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2019, às 12:00 
horas, excepcionalmente no escritório de advocacia Menezes Niebuhr, localizada na SC-
401, 4756, Bloco 2, Ático, Saco Grande, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88032-005. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do art. 
124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a 
“Lei das Sociedades por Ações”) em virtude da presença da totalidade dos acionistas da 

assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes 
ainda os Sr. Gerson Heusy, Diretor Presidente de a Companhia, e o Sr. Leandro Sidney 
Camilo da Costa, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 3. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: A assembleia foi presidida pelo Sr. Erivan Piazera, que indicou o Sr. 
Douglas de Almeida Reis para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a 
aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e do 
Relatório dos Auditores Independentes referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras”), bem 
como a aprovação da proposta da destinação do resultado dos referidos exercícios; (ii)   o 
aumento do capital social da Companhia com a consequente alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia; (iii) a aceitação do pedido de renúncia dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos novos membros; e (iv)  a 
autorização da administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à 
implementação das deliberações aprovadas. 5. DELIBERAÇÕES: Por proposta da mesa, foi 
aprovada por unanimidade de votos, a lavratura da ata de assembleia em forma de 
sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Feita a 
consulta aos presentes, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem 
do Dia. Após analisar as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da 
Companhia por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram o que 
segue: 5.1 Preliminarmente às deliberações das matérias da Ordem do Dia, o Diretor 
Presidente da Companhia, Sr. Gerson Heusy, realizou uma breve apresentação sobre as 
Demonstrações Financeiras com relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. 5.1.1 Por votos representantes da 
totalidade do capital social, os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 
de dezembro de 2018, tal qual publicadas, respectivamente, nos termos do artigo 133, 

Estado de Santa Catarina, no dia 22 de abril de 2019, e no jornal Notícias do Dia de 
Florianópolis, no dia 18 de abril de 2019. Tendo em vista a apuração de prejuízo nos 
referidos exercícios, não há que se deliberar sobre a destinação de lucro líquido e a 
distribuição de dividendos. 5.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos 
atuais R$ 6.295.599,81 (seis milhões, duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e 
noventa e nove Reais e oitenta e um centavos), dividido em 24.361 (vinte e quatro mil, 

trezentas e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
R$ 7.290.599,81 (sete milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e noventa e nove 
Reais e oitenta e um centavos), dividido em 28.211 (vinte e oito mil, duzentas e onde) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo um aumento, portanto, no 
montante de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil Reais), pelo preço de 
emissão total de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito Reais e quarenta e três 
centavos), mediante a emissão de 3.850 (três mil, oitocentas e cinquenta) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente subscritas pela Whirlpool 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Av. das Nações Unidas, nº. 12.995, 32º andar, Brooklin Novo, CEP 04578-000 
(“Whirlpool”), e integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição constante do Anexo I 
a presente ata, da seguinte forma: (i) 2.399 (dois mil, trezentas e noventa e nove) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor total de R$ 620.000,00 
(seiscentos e vinte mil Reais), serão integralizadas pela Whirlpool mediante a capitalização 
de créditos por ela detidos contra a Companhia, objeto do Contrato de Mútuo celebrado 
entre a Whirlpool e a Companhia em 22 de novembro de 2018; e (ii) 1.451 (mil, 
quatrocentas e cinquenta e uma)  novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor total de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco Reais), serão 
integralizadas pela Whirlpool em moeda corrente nacional, nos termos do Instrumento de 
Transação celebrado, nesta data, entre os acionistas da Companhia. 5.2.1.
disposto no artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, consignar que o preço de 
emissão das ações foi calculado com base no valor do capital social da Companhia, uma 
vez que o patrimônio líquido da Companhia encontra-se negativo. 5.2.2. Os demais 
acionistas, Cristian Fernandes, Graciliano Monteiro Passos, Jorge Renato Bornhausen de 
Sá, Thiago de Souza Vieira e Julio Cesar Fiamoncini, neste ato, de maneira irrevogável e 
irretratável, renunciam expressamente a qualquer direito de preferência na subscrição e 
integralização das novas ações ora emitidas em razão do aumento de capital deliberado 
no item 5.2 acima, declarando nada ter a reclamar a qualquer título e a qualquer tempo 
em relação à subscrição e integralização das novas ações pela acionista Whirlpool. 5.2.3. 
Em decorrência do aumento do capital social ora aprovado, os acionistas aprovam a 
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: Artigo 4º  O capital social é de R$ 7.290.599,81 (sete milhões, duzentos 
e noventa mil, quinhentos e noventa e nove Reais e oitenta e um centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 28.211 (vinte e oito mil, duzentas e onze) ações, 
todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal. 5.3. Tomar ciência e aceitar o pedido 
de renúncia formulado pelos Srs. Erivan Piazera , brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 154003661 SSI/SC e inscrito no CPF 
sob o nº 548.247.889-00, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, Pedro 
Pimentel Collier , brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 43584701-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 220.390.958-70, ao 
cargo de membro do Conselho de Administração, e Marcos Casado Castaño , brasileiro, 

nº 8.424.239-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 184.953.748-89, todos residentes e 
domiciliados na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, 
1020, Distrito Industrial, CEP 89219-521, ao cargo de membro do Conselho de 

arquivadas na sede da Companhia.  5.3.1. Os membros do Conselho de Administração 
renunciantes e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente, neste ato, a mais 
ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a 
todo e qualquer direito ou ação que possam ter um contra o outro em decorrência do 
exercício dos cargos que ocuparam, declarando não terem nada a receber, seja a que 
título for e a qualquer tempo. 5.4. Aprovar a eleição dos Srs. (i) Graciliano Monteiro 
Passos , brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4.400.293-9 (SSP/SC), inscrito no CPF sob o nº 039.523.309-73, residente e domiciliado 
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jornalista Alírio Bossle, nº 
162, João Paulo, CEP 88030-510, para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, (ii)  Julio Cesar Fiamoncini, brasileiro, casado, programador, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 3.363.449-1 (SSP/SC), inscrito no CPF sob o nº 938.568.069-
20, residente e domiciliado na Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, 
na Rua Dom Jaime, nº 240, Bloco B, apto 401, Vila Real, CEP 88337-120, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração, e (iii) Jorge Renato Bornhausen de Sá, 
brasileiro, solteiro, bacharel em sistemas de informação, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5180457-3 (SSP/SC), inscrito no CPF sob o nº 078.212.349-07, residente e 
domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Laurindo 
Januário da Silveira, nº 1.484, Lagoa da Conceição, CEP 88062-201, para o cargo de 
membro do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da 
presente data. 5.4.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora 

por lei especial, de exercerem a administração de sociedades, e nem foram condenados 
ou estão 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, 

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer crimes previstos em 
lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 
147 da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
da presenta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada. 
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ANEXO I À
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento de capital social aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 18 de junho de 2019, no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e 
cinco mil Reais), mediante a emissão de 3.850 (três mil, oitocentas e cinquenta) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão total das novas 
ações é de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito Reais e quarenta e três centavos). 
Subscritor: WHIRLPOOL S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 59.105.999/0001-
86, neste ato representada por Douglas de Almeida Reis. 
Ações Ordinárias Subscritas:  3.850 (três mil, oitocentas e cinquenta). 
Valor da Integralização em R$: R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil Reais).
Forma de Integralização:  (i) 2.399 (dos mil, trezentas e noventa e nove) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor total de R$ 620.000,00 (seiscentos 
e vinte mil Reais), serão integralizadas mediante a capitalização de créditos detidos 

pela a subscritora contra a Companhia, objeto do Contrato de Mútuo celebrado entre a 
Whirlpool e a Companhia em 22 de novembro de 2018; e (ii) 1.451 (mil, quatrocentas e 
cinquenta e uma)  novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor total 
de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), serão integralizadas em moeda 
corrente nacional, nos termos do Instrumento de Transação celebrado, nesta data, entre 
os acionistas da Companhia

PUBLICAÇÃO LEGAL

A reivindicação é 
corroborada pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Chapecó (ACIC). Cidnei Barozzi, 
presidente da entidade, está 
unido junto às demandas 
do Comitê, que representa, 
principalmente, exportadores 
e importadores dos portos 
catarinenses. “Somos favoráveis 
principalmente para garantir 
segurança jurídica às empresas 
e à sociedade catarinense. 
Manter nosso diferencial 
competitivo significa continuar 
promovendo o desenvolvimento 
econômico do estado, gerando 
emprego, renda e mais 
arrecadação de ICMS”, enfatiza.

A indústria de Santa Catarina 
é diferenciada. Somos o 
segundo estado do país 

com a maior participação da 
internacionalização no PIB, 
atrás apenas do Amazonas. 

O comércio internacional 
representa em torno de 25% 

do produto interno bruto 
catarinense. Somos um 

estado com uma corrente 
de comércio internacional 

muito intensa e temos 
que trabalhar para que se 

fortaleça ainda mais”

Mario Cezar de Aguiar, 
presidente da Fiesc


