
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, 
na Praça XV de Novembro, nº 329, Centro - Florianópolis (SC), reuniram-se, em Assembleia 
Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia. Os trabalhos foram suspensos por 147 
(cinto e quarenta e sete) dias e retomados no dia 09.02.2018, às quinze horas, no mesmo 
local. Verificando o Livro de Presença dos Acionistas apurou-se que havia quorum legal 
para a instalação da Assembleia, pois estava presente acionista detentor de 10.168.639 
ações ordinárias nominativas, todas com direito a voto (representando 99,6% do capital 
votante). Em observância ao disposto no artigo 128 da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, foi designado para presidir os trabalhos o Sr. Renato Porto, representante do 
acionista majoritário, que declarou instalada a Assembleia, em 1ª convocação, convidando 
para compor a mesa André Luiz Valença da Cruz, para servir como Secretário. Composta 
a mesa, o Presidente comunicou que a Assembleia havia sido regularmente convocada 
por edital publicado na forma do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, nas edições de 01, 02. e 
03.08.2017, no Diário Oficial da União (pags. 64, 86 e 70, respectivamente) e nas edições 
de 31.07, 01 e 02.08, do jornal Notícias do Dia - SC (pags. 06, 19 e 17, respectivamente), 
solicitando ao Secretário que procedesse à sua leitura, cujo teor é o seguinte: BESC 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 82.518.523/0001-
99. São convidados os Senhores Acionistas da Besc Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. - Bescval - companhia fechada - a participarem, em primeira convocação, 
da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Praça XV de Novembro, 329, 
Centro - Florianópolis (SC), às 15 horas do dia 15 de setembro de 2017, a fim de tratar 
dos seguintes assuntos: I - Reforma Estatutária; II - Adesão ao Comitê de Auditoria único; 
III - Adesão ao Comitê de Elegibilidade para ELBBs; IV - Adesão ao Comitê de Riscos 
e Capital; e V - Ratificação das eleições da AGO e Retificação dos prazos de gestão e 
competências. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados no Banco do Brasil, 
na Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), preferencialmente até 24 
horas antes da realização da Assembleia. A documentação relativa às propostas a serem 
apreciadas está disponível na Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC). 
Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/1976, o acionista, 
ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade. Brasília 
(DF), 27 de julho de 2017. Ana Paula Teixeira de Sousa, Presidente. Procedida à leitura 
do edital de convocação, passou-se ao exame e deliberação do assunto nele constante. 
Inicialmente, foi aprovado que a presente ata fosse lavrada na forma de sumário, conforme 
prevê o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76. O presidente da mesa, ao 
apresentar para deliberação o item (i) Reforma Estatutária, constante no Edital, informou 
ainda não possuir a manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais. Dessa forma, considerando a necessidade de obtenção pela Bescval 
do pronunciamento daquela Secretaria, em razão do disposto no art. 41, inciso VI, alínea 
“d” do Anexo I do Decreto nº 9.035/2017, que delega competência à SEST para manifestar-
se sobre estatutos sociais e suas alterações, o Presidente da mesa declarou a Assembleia 
suspensa até 09.02.2018 às 15h, data e hora previstas para reinício dos trabalhos. Em 
09.02.2018 foi dada continuidade aos trabalhos interrompidos em 15.09.2017. O Presidente 
da mesa foi informado que a Bescval recebeu o posicionamento da SEST necessário 
para deliberação do item pelos acionistas.  Foram aprovadas pelo acionista (i) a reforma 
estatutária, com manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais conforme Nota Técnica n° 17.075/2017-MP, de 09.10.2017,  consolidada no 
Estatuto Social (anexo I), cujas alterações encontram-se listadas em quadro comparativo 
(anexo II) e foram realizadas para adequação do Estatuto Social à Lei nº 13.303/2016 e ao 
Decreto nº 8.945/2016; (ii) a adesão ao regime de Comitê de Auditoria único; (iii) a adesão 
ao regime de compartilhamento do Comitê de Elegibilidade para ELBBs; (iv) a adesão à 
estrutura de Comitê de Riscos e de Capital do Banco do Brasil S.A.; (v) a ratificação das 
eleições para o Conselho Fiscal ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 26.04.2017 
e a retificação dos respectivos mandatos em adequação à nova redação estatutária: 
Membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: 2 anos. Mandato: até Assembleia Geral 
Ordinária de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que iria suspender 
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi 
lida, discutida e aprovada, dela extraindo-se as cópias necessárias destinadas aos fins 
legais. Florianópolis (SC), 09 de fevereiro de 2018. Assinaram: Renato Porto, Presidente 
da Assembleia e Representante do Banco do Brasil S.A. e André Luiz Valença da Cruz, 
Secretário da Assembleia. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO 
PRÓPRIO DE Nº 05, PÁGINAS 100 A 119.Atestamos que este documento foi submetido 
a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos 
atos praticados consta de carta emitida à parte. Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro - DEORF. 9.289.610-3 – Tatiana Maria Carvalho de Paula - Analista. A Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina certificou o registro em 08.07.2019, sob número 
20188672010. Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas 
Realizada em Quinze de Setembro de Dois Mil e Dezessete
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Edital nº 05/2019 – Apufsc-Sindical
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 

dos Filiados da Apufsc-Sindical
O Presidente da Apufsc-Sindical convoca, com base no disposto no artigo 17 do Estatuto, todos os filiados 
em dia com suas obrigações a comparecerem ou se fazerem representar por procuração na Assembleia 
Geral Extraordinária a ser efetuada em duas etapas (conforme arts. 18 e 19), sendo a primeira etapa 
de debates e construção de propostas a ser realizada no dia 07 de agosto de 2019 (quarta-feira), às 
14h30 em primeira convocação e às 15h em segunda convocação, no auditório Henrique Fontes, no 
Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Reitor 
João David Ferreira Lima, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900, e, à distância, por meio de 
transmissão de som e imagem: em Araranguá, na sede da Apufsc, na Rua Flores de Laranjeira, 846, 
Sala 01, Residencial Cesca Dagostin, Jardim das Avenidas - CEP 88906-000; em Blumenau, na sede 
da Apufsc, na Rua João Pessoa, 2345, Velha - CEP 89036-003; em Curitibanos, na sede da Apufsc, na 
Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, sala 46, Edifício Gaboardi Master Center, Centro – CEP 89520-
000 e em Joinville, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Rua Dona Francisca, 8300, Distrito 
Industrial, UFSC Campus Joinville, Bloco U, SALA U 245 - CEP 89219-600; tendo como pauta única:

ADESÃO À GREVE NACIONAL NO DIA 13 DE AGOSTO  DE 2019 EM DEFESA DA EDUCAÇÃO.
A segunda etapa de votação das propostas levantadas na primeira etapa será realizada por voto 
eletrônico dos filiados da Apufsc-Sindical em dia com suas obrigações regimentais -  das 18 horas do dia 
07/08/2019  às 18 horas do dia 10/08/2019.

 Florianópolis, 05 de agosto de 2019.
Carlos Alberto Marques

Presidente
Apufsc-Sindical

§ 3º do artigo 10 - A participação em reuniões dos órgãos representativos da Apufsc-Sindical poderá ser 
à distância, por meio de transmissão de som e imagem, em locais predeterminados e com registro da 
presença em documento físico a ser encaminhado à sede central da Apufsc.
Art. 19 – Deverá ter convocação específica e exclusiva a Assembleia Geral Extraordinária, em duas 
etapas, destinada a:
d) decidir sobre greve em Universidades Federais de Santa Catarina, por período determinado ou não;
§ 1º- As deliberações previstas no caput serão efetuadas em Assembleia Geral Extraordinária de 2 (duas) 
etapas, consistindo de uma primeira etapa de debates e construção de propostas e de uma segunda 
etapa de votação das propostas levantadas;
§ 2º - A primeira etapa da Assembleia Geral Extraordinária referida no caput se instalará com a presença 
de 5% dos seus filiados, em primeira convocação e, 30 (trinta) minutos após, conforme horário definido 
em edital, com a presença de qualquer número de filiados;
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ERRATA EDITAL ELEIÇÕES ASTC 2019 
AMPLIAÇÃO HORÁRIO DE VOTAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA – ASTC, 
informa que o horário de votação divulgado no Edital publicado em 08/07/2019, será ampliado. Sendo 
assim, a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para mandato de dois anos se realizará 
simultaneamente das 9:00 às 18:00 horas, no dia 22 de agosto de 2019, no Auditório do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, sito a Rua Bulcão Viana, 90, Centro. 

Florianópolis, 06 de agosto de 2019.

Juvencio Rodrigues Lopes
Presidente - ASTC

Tarcília Terezinha Pio
Secretária Geral - ASTC

Processo nº 23080.031295/2019-37
Pregão Eletrônico nº 200/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 200/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de equipamentos hospitalares e de laboratório para atender a UFSC. 
Valor estimado: R$ 385.719,42. Data para encaminhamento das propostas: a 
partir do dia 06/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 19/08/2019 
às 09h00min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, 
pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da 
Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2019

REFORMA

Previdência 
para Estados 
e municípios 

O governo concorda em incluir 
Estados e municípios nas mudanças 
previdenciárias por meio de outra 
PEC (Proposta de Emenda à Consti-
tuição). A ideia, afirmou o ministro-
chefe da Casa Civil, é que o assunto 
seja discutido paralelamente à tra-
mitação da reforma da Previdência 
no Senado, mas em outro texto. 

A extensão das novas regras 
de aposentadoria para servidores 
estaduais e municipais foi retirada 
da reforma que o governo elaborou 
pelos deputados federais. A princí-
pio, disse Onyx, o Planalto concorda 
com a articulação de líderes do Se-
nado de colocar o item em uma PEC 
paralela. “Mas depende de como ela 
vem, como vai ser configurado. Não 
tem texto, é prematuro dizer qual-
quer coisa”, ponderou o ministro, 
acrescentando que ainda “não te-
mos um desenho além da vontade”.

Ontem, ele disse esperar que 
a reforma esteja no Senado até o 
fim de semana, após aprovação na 
Câmara. Ele se reuniu com o presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e falou que o parlamen-
tar tem capacidade de articulação 
na Casa para dar aval ao texto.

O governo espera aprovar o 
texto em segundo turno na Câma-
ra até amanhã. Para isso, observou 
Onyx, deve ser apresentado um re-
querimento de quebra de interstício 
no plenário - ferramenta regimen-
tal para eliminar o intervalo míni-
mo de sessões entre o primeiro e o 
segundo turno de votações.

Ontem, a Câmara cancelou a 
sessão que deveria contar como 
prazo para a votação. Eram neces-
sários 51 deputados na Casa, mas 
45 registraram presença. Uma nova 
sessão foi convocada para esta ter-
ça-feira às 9h.


