
EDITAL DE CITAÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR - COM PRAZO DE 30 DIAS
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse/PROC
Requerente: Município de Biguaçu / 
Requerido: Maria Rosa da Luz e outros / 
Juiz de Direito: Yannick Caubet
Chefe de Cartório: Gabriela de Oliveira
Processo n. 0304190-39.2018.8.24.0007
Citando(a)(s) / Intimando(a)(s):TODOS OS MORADORES DA ÁREA VERDE 
DO LOTEAMENTO DI NÁPOLI, NO JARDIM JANAÍNA, NO MUNICÍPIO DE 
BIGUAÇU, CUJA MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
É A DE N. 23.930, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FLS.72/75 
ABAIXO TRANSCRITA. Medida Liminar Concedida: À vista do exposto, 
defiro o pedido liminar de reintegração de posse, em favor do Município de 
Biguaçu, da área verde do Loteamento Di Napoli, delimitada no levantamento 
topográfico de p. 71.Expeça-se o competente mandado de reintegração de 
posse, para que os requeridos desocupem a área objeto desta demanda 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. O ato deverá ser cumprido por 
Oficial de Justiça, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial. Oficie-
se ao Comando da 24º Batalhão da Polícia Militar para que, em caso de 
necessidade, auxilie no cumprimento desta decisão, lembrando que deverão 
ser esgotados todos os meios possíveis de desocupação pacífica. Intime-se o 
requerente para que, na condição de pessoa jurídica de direito público, tome 
as providências que entender necessárias à espécie, em especial deverá 
valer-se dos órgãos estaduais competentes para providenciar a realocação 
dos populares que serão despejados. Ainda, para o caso de cumprimento do 
mandado com uso da força policial, oficie-se à Secretaria de Assistência Social 
e Conselho Tutelar desta Comarca. No mais, citem-se os réus nos termos do 
artigo 554, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Deverá o Oficial de Justiça procurar 
os ocupantes do local por uma vez, citando aqueles que forem encontrados 
na diligência. Os demais réus deverão ser citados por edital, com prazo de 30 
(trinta) dias. Para fins do disposto no artigo 554,§ 3º, do Código de Processo 
Civil, o Município de Biguaçu deverá promover a publicação do edital de 
citação em jornal de circulação local, em 2 (duas) oportunidades, com prazo 
máximo de 15 (quinze) dias entre as publicações. Após o prazo do edital, 
encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público. Intimem-
se.. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito 
tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à 
ação, querendo, em 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao 
transcurso do prazo do presente edital, e INTIMADA(S) da concessão da 
medida liminar transcrita na parte superior deste edital. ADVERTÊNCIA: 
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será 
nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para 
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o 
presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), 
com intervalo de 0 dias, na forma da lei.
Biguaçu (SC), 29 de março de 2019.
Ana Paula de Oliveira
M19825

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 048/2019 - menor preço por item.

Objeto: Serviço de locação de imóvel para abrigar a Delegacia de Proteção à 
Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso – DPCAMI de São Miguel do Oeste.
Entrega dos documentos de habilitação (envelope nº 1) e da proposta de 
preços (envelope nº 2): até às 13:30 horas do dia 23/09/2019. 
Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 23/09/2019. 
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. 
Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail cpl@pc.sc.gov.br, ou 
no seguinte endereço: Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, 5º andar, Torre 
B, CEP 88085-000, Bairro Capoeiras, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 
19:00, em dias úteis.Processo SGP-e: PCSC 47557/2019.

Protocolo CIG SGP-e: PCSC 00101885/2019.

TAMAR PEQUENAS CENTRAIS HIDROELÉTRICAS S.A. 
CNPJ/MF nº 21.813.271/0001-36 

NIRE 42300048119

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2019

1. Data, Horário e Local: 01 de agosto de 2019, às 12h, na sede da Tamar Pequenas Centrais 
Hidroelétricas S.A. (“Companhia”), na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, 10º andar, conjunto 12, 
Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.015-100.
2. Convocação: Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e suas 
posteriores alterações, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia detentor de ações 
correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no livro de presença 
de acionistas da Companhia.
3. Presença: Presente a única acionista da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas.
4. Mesa: Leoze Lobo Maia Junior, Presidente; e Rafael André Knop, Secretário.
5. Ordem do Dia: (a) Apreciar e manifestar-se sobre os termos e condições do Protocolo de 
Incorporação e Instrumento de Justificação da Companhia pela Statkraft Energias Renováveis S/A. 
(“Statkraft”) (“Protocolo”); (b) Ratificação da contratação da Berkan Auditores Independentes S.S. 
sociedade simples, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Guarani, nº 
63, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Cataria sob nº SC-009075/O-7 e 
no CNPJ/ME sob nº 21.449.300/0001-22, (“Empresa Avaliadora”) para elaboração do laudo de avaliação 
contábil do patrimônio líquido da Tamar PCH (“Laudo de Avaliação”); (c) Aprovação da Incorporação 
da empresa Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S/A pela Statkraft Energias Renováveis S/A.; (d) 
Extinção da Companhia.
6. Deliberações: Após leitura, análise e discussão da matéria constantes da ordem do dia, os 
acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
6.1. Aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Tamar Pequenas Centrais 
Hidroelétricas S/A pela Statkraft Energias Renováveis S/A. sociedade anônima aberta, com sede na 
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, 10º andar, 
Centro, inscrita no CNPJ/MF 00.622.416/0001-41, com seu Estatuto Social devidamente registrado na 
Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC sob o NIRE Nº 42300041386 (“Statkraft”) (“Protocolo”), 
celebrado nesta data entre a Companhia e a Statkraft, tendo por objeto a Incorporação. O Protocolo 
passa a compor a presente ata na forma do Anexo I.
6.2. Tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da Companhia e da Statkraft 
da Empresa Avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação, para fins do artigo 227 da Lei das S.A.
6.3 Aprovar por unanimidade o Laudo de Avaliação referido no item 6.2 acima, preparado com base 
em seus valores contábeis da Companhia, na data base de 30 de junho de 2019, no montante de R$ 
281.722.976,01 (duzentos e oitenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e 
um reais e um centavo). O Laudo de Avaliação integra o Protocolo anexado a presente ata, constituindo 
o Anexo I deste.
6.4. Aprovar por unanimidade a Incorporação, nos termos do Protocolo, delegando-se à administração 
da Companhia a prática de quaisquer atos adicionais que se façam necessários para a implementação 
e formalização da Incorporação.
6.5. Consignar que, em razão da Incorporação ora aprovada, dá-se a extinção da Companhia, sendo a 
mesma sucedida pela Statkraft Energias Renováveis S/A a título universal em todos os seus direitos e 
obrigações, na forma do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades Anônimas; e
6.6 Autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários 
à formalização da Incorporação e das deliberações ora aprovadas, perante os órgãos públicos e 
terceiros em geral.
7. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
e como ninguém se manifestou, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os 
trabalhos, esta ata foi lida e achada conforme, tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes, 
conforme assinaturas no livro próprio. Mesa: Leoze Lobo Maia Junior – Presidente; Rafael André Knop 
– Secretário. Acionista Presente: Statkraft Energias Renováveis S.A.
A presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 1, páginas 22 a 24, da 
sociedade.

Florianópolis, 01 de agosto de 2019.
Leoze Lobo Maia Junior

Presidente
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro em: 15/08/2019 sob o nº 20195934806. 
Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral.

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A – TSLE
CNPJ Nº 16.383.969/0001-29 - NIRE Nº 42300037940

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PUBLICADO EM 16.08.19

Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ficam os senhores titulares (“Debenturistas”) 
das Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Garantia Real, Em Série Única, Para 
Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, da 1ª Emissão da Emissora (“Emissão”), convocados a 
se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), que será realizada em SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO no dia 29 de agosto de 2019, às 14:00 horas, na sede da Transmissora Sul Litorânea 
S.A – TSLE (“Emissora”), localizada na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, na Rua Deputado Antonio 
Edu Vieira, 999 – Pantanal – Florianópolis/SC, para deliberarem sobre a seguinte matéria:
(i) Anuência prévia, de acordo com o disposto nas cláusulas Oitava e Décima Quinta do Contrato de Penhor 
de Ações e Outras Avenças de 26 de dezembro de 2014 (“Contrato Penhor Ações”), para a incorporação 
da Eletrosul Centrais Elétricas S.A, inscrita no CNPJ nº 00.073.957/0001-68 (“Eletrosul”), na qualidade 
de garantidora da Emissão nos termos do Contrato Penhor de Ações, pela Companhia de Geração 
Térmica de Energia Elétrica S/A – CGTEE, inscrita no CNPJ nº 02.016.507/0001-69 (“CGTEE”), com a 
consequente alteração do Contrato Penhor de Ações passando a CGTEE a figurar como garantidora em 
sucessão à Eletrosul, ficando certo que as ações objeto da referida garantia permanecerão empenhadas 
no âmbito do Contrato Penhor de Ações.
(ii) Anuência prévia para a alteração do controle acionário da Emissora para a CGTEE, conforme cláusula 
5.1, inciso “xxv” do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Emissora, (“Escritura de Emissão”).
(iii) Autorização para que o Agente Fiduciário celebre, em conjunto com a Emissora, os documentos 
necessários para refletir as deliberações dos itens da Ordem do Dia.
Informações Gerais aos Debenturistas: Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades 
por Ações, os Debenturistas deverão encaminhar, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@
pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos:
(a) quando pessoa física, documento de identidade;
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
Debenturista; e
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD, obedecidas as condições legais (com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os 
trabalhos da AGD, o instrumento de mandato pode, a critério dos Debenturistas, ser depositado na sede 
da Emissora preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da 
referida AGD.
No dia de realização da AGD, os Debenturistas deverão se apresentar no local com 30 (trinta) minutos de 
antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos
originais previamente encaminhados por e-mail.
Informações adicionais sobre a AGD ora convocada e a matéria constante da ordem do dia acima podem 
ser obtidas junto à Emissora, localizada na cidade de Florianópolis/SC.
Esta retificação substitui integralmente o Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas 
das Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Garantia Real, Em Série Única, Para 
Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, da 1ª Emissão da Emissora (“Emissão”), publicado em 16 
de agosto de 2019, que fica sem efeito para todos os fins.

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A – TSLE

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 

de Forquilhas, São José/SC, que realizará 

detonação de rocha nesta sexta-feira, dia 

23/08/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

NOTÍCIAS DO DIA
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NA CAPITAL

Trânsito será 
alterado no 
domingo

Neste domingo, o trânsito em 
Florianópolis vai sofrer alterações 
em função da Maratona Interna-
cional. Algumas vias vão ser in-
terditadas para veículos, das 4 
horas da madrugada até às 13 ho-
ras. Somente a faixa da esquerda 
da Ponte Pedro Ivo Campos será 
reservada aos atletas, das 4 da 
manhã até às 9 horas. 

Quem sair do Continente em 
direção ao norte ou leste da ilha, 
poderá utilizar a marginal da Ave-
nida Beira-mar norte. Do Norte da 
ilha para o centro ou continente, 
deve acessar o Elevado do CIC e 
seguir pela Agronômica, entrando 
na avenida Mauro Ramos.

Quem for para o Continente 
deve trafegar pela Avenida Silva 
Jardim, acessando a Gustavo Ri-
chard em direção à ponte, pas-
sando por dentro do Ticen. Do 
Norte para o aeroporto, vai pelo 
elevado do CIC, segue pelos bair-
ros da Trindade, Pantanal e Cos-
teira.

Quem sai do Sul da ilha em 
direção ao centro ou continente, 
vai pela Avenida Jorge Lacerda, 
contornando o túnel Antonieta de 
Barros, pelo bairro José Mendes.A 
Guarda Municipal de Florianópo-
lis vai estar em todos estes locais 
orientando os motoristas.

CONTINENTE

Investimentos 
de R$ 47 mi

A prefeitura de Florianópolis 
anunciou um pacote de obras de 
R$ 47 milhões para a infraestru-
tura dos bairros da região conti-
nental. Os recursos serão investi-
dos em obras como a revitalização 
completa da avenida Ivo Silveira, 
e da orla continental. Mais de 20 
ruas serão revitalizadas.


