
 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 6ª Vara Cível Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, 
Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel6@tjsc.jus.br EDITAL DE CITAÇÃO 
MONITÓRIA COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Monitória/PROC Requerente: Bianchini e Cia Ltda / Requerido: 
Encontro dos Amigos Comercio Varejista D / Juiz de Direito: Celso Henrique de Castro Baptista Vallim Chefe de 
Cartório Designada: Soraia Sousa da Silva Processo n. 0313143-41.2018.8.24.0023 Citando(a)(s): ENCONTRO 
DOS AMIGOS COMERCIO VAREJISTA D, CNPJ 22.141.939/0001-09, Rua Ilde Schwambach Starosky, 81, 
Carianos, CEP 88047-490, Florianópolis - SC Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 4.248,87. Data do 
Cálculo: 09/11/2018. 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 
efetuar o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada, acrescido de honorários advocatícios 
de 5% do valor da causa, ou oferecer embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em 
caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas (art. 701, § 1º, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não 
sendo oferecidos os embargos no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, 
§ 2º, 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. Florianópolis (SC), 30 de setembro de 2019.  
FERNANDA SILVEIRA DE SOUZA DA SILVEIRA - Genérico

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editor: THAMY SPENCER
thamy.spencer@noticiasdodia.com.brGERAL NOTÍCIAS DO DIA

14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019

GOVERNADOR CELSO RAMOS

TPA começa a ser 
cobrada no dia 1o

A TPA (Taxa de Prote-
ção Ambiental) de Governa-
dor Celso Ramos, na Grande 
Florianópolis, passará a ser 
cobrada a partir do dia 1º de 
novembro. A tarifa, que di-
vide opiniões na região, será 
discutida durante audiência 
pública amanhã em Bigua-
çu. O motivo é a possível 
isenção da cobrança para 
moradores do município e 
também de Antônio Carlos. 
Unidos no propósito de sa-
ber o que a maioria pensa 
a respeito, vereadores dos 
dois municípios têm discu-
tido sobre o pedido de isen-
ção à cidade “irmã”.

A irmandade entre os 
três municípios é citada pe-
los representantes das duas 
cidades que planejam pedir 
a isenção. O presidente da 

Câmara de Vereadores de Bi-
guaçu, Salmir da Silva, utiliza 
a história como argumento. 
“Éramos apenas um [muni-
cípio]. Na divisão, Biguaçu 
ficou como comarca, então 
somos como a sede”, diz. 
“Governador Celso Ramos faz 
parte da comarca de Biguaçu, 
assim como Antônio Carlos. 
Então, pensando que vie-
mos de um único município, 
é válida essa solicitação para 
a isenção da TPA”, comenta o 
vereador Filipe Schmitz, da 
Câmara de Antônio Carlos. 

Schmitz citou como 
exemplo o município de 
Bombinhas, que isentou 
Porto Belo de pagar a TPA 
local. Bombinhas foi a pri-
meira cidade catarinense a 
adotar a cobrança. (Marcela 
Ximenes)

Audiência definirá sobre pedido 
de isenção para moradores

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Biguaçu, 
Salmir da Silva, aponta 
os serviços prestados no 
município aos moradores de 
Governador Celso Ramos, 
como a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), 
o Hospital Regional, 
e o aterro sanitário. 
“Essa cobrança para os 
moradores de Biguaçu e 
Antônio Carlos pode gerar 
insatisfação e criar um 
distanciamento entre os 
municípios”, avalia ele.

Na audiência de hoje, 
os vereadores de Biguaçu e 
Antônio Carlos querem saber 
a opinião dos moradores 
a respeito da TPA e, 
principalmente, se eles são 

favoráveis à solicitação da 
isenção para a prefeitura de 
Governador Celso Ramos. 

Caso o interesse pela 
isenção prevaleça, as 
duas Câmaras Municipais 
iniciarão o processo de 
solicitação ao município 
cobrador. “Queremos com 
esse movimento sensibilizar 
o Executivo de Governador 
Celso Ramos. Estamos 
pensando no coletivo, 
como uma comarca”, 
afirma o vereador Antônio-
carlense Filipe Schmitz.  

A audiência pública 
será realizada no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Biguaçu, localizado no 
bairro Vendaval, às 19h30 
desta quinta-feira. 


