
EDITALDECONVOCAÇÃODEASSEMBLEIAGERAL
CONSTITUIÇÃODA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DE JOINVILLE/SC - AASP

AAssociação Empresarial de Joinville – ACIJ, com sede na Avenida Aluísio Pires Condeixa, 2550, Saguaçú, Joinville/
SC, representada por seu Presidente, vem convocar por meio do presente edital todas as associações civis sem fins
lucrativos, estabelecidas na forma de pessoas jurídicas de direito privado de representação de categorias econômicas
do município de Joinville, interessadas, para a Assembleia Geral constitutiva da Associação Amigos da Segurança
Pública de Joinville - AASP, a realizar-se às 9h, em primeira convocação, do dia 1 demarço de 2021, na sede social da
Associação Empresarial de Joinville - ACIJ, localizada à Avenida Aluísio Pires Condeixa, 2550, Saguaçú, Joinville/SC.
Na ausência de “quorum” legal, a Assembleia se realizará em segunda convocação às 9h30 horas do mesmo dia e no
mesmo local, deliberando então com qualquer número de presentes, sendo a seguinte:

“ORDEMDODIA”
1. Criação e Fundação da Associação Amigos da Segurança Pública de Joinville/SC – AASP;
2. Deliberação e Aprovação do Estatuto Social da Associação;
3. Eleição e Posse da primeira Diretoria e membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2 (dois) anos;
4. Palavra Livre.
Em razão da pandemia de coronavírus, será obrigatório aos participantes a observância ao Protocolo de Prevenção
da ACIJ, dentre outras exigências para acesso e permanência na Assembleia tais como: uso obrigatório de máscara,
higienização das mãos, distanciamento social.

Joinville, 21 de janeiro de 2021.
Marco Antonio Corsini - Presidente ACIJ

ESTUDODE IMPACTODE VIZINHANÇA
FORMACCOCEZARIUMEDIFICACOESLTDA., CNPJ: 82.516.857/0001-23, torna público
que requereu à Secretaria de PlanejamentoUrbano eDesenvolvimento Sustentável – SEPUD, a
análise de Estudo de Impacto de Vizinhança referente à instalação de condomínio residencial
vertical sito à Rua Ministro Calógeras, 755, Anita Garibaldi, em Joinville/SC; nos termos do
Decreto Municipal nº 30.210/2017.

INFORME CONJUNTO nº 01/2021
Osmembros do Conselho Fiscal e do Comitê Especial daCOOPERATIVADETRANSPORTEDECARGAS EM
GERAL–COTRACARG - CNPJ nº 05.796.692/0001-40 (“COTRACARG” ou “Cooperativa”), pormeio do presente
informativo (“Informe Conjunto”), vem comunicar aos senhores Cooperados o seguinte;
Considerando:
(i) que no dia 28 de janeiro de 2021, obedencendo ao Edital de Convocação (“Edital”) publicado no Jornal “A

Notícia”, página 02, Edição Digital nº 375, no dia 18 de janeiro de 2021, afixado nas dependências da COTRA-
CARG em 18 de janeiro de 2021 e divulgado no grupo deWhatsapp dos Cooperados em 18 de janeiro de 2021,
às 9h40 e do Informativo Interno nº 01/2021, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal, que teve como ordem
do dia, a criação do Comitês Especial e respectiva nomeação dos seus membros, sendo tal órgão encarregado
de conduzir o processo eleitoral relativo às posições no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da
Cooperativa, objeto da Assembleia Geral Ordinária do dia 25 demarço 2021 (“Processo Eleitoral – AGO2021”);

(ii) o disposto na alínea “a” do art. 53 do Estatuto Social da Cooperativa.
Informa a todos os Cooperados que:
No Processo Eleitoral – AGO 2021 estarão em disputa posições no Conselho de Administração e no Conselho
Fiscal da Cooperativa, distribuídas da seguinte forma:
• Conselho de Administração: 5 (cinco) vagas para membros do Conselho de Administração, com mandatos de
4 (quatro) anos; e

• Conselho Fiscal: 3 (três) vagas para membros efetivos do Conselho Fiscal, com mandatos de 01 (um) ano, bem
como 3 (três) vagas para membros suplentes.

Para candidatar-se às vagas em disputa, os potenciais candidatos e chapas deverão providenciar os seguintes
documentos (“Documentos”):
• Certidão negativa em matéria cível e criminal;
• Certidão negativa de protesto dos cartórios das comarcas em que candidatos tenham residido nos últimos 5
(cinco) anos; e

• Certidão de registro de imóveis que possuam e/ou declaração de próprio punho na hipótese de não os possuir.
Os Documentos deverão ser entregues na sede da Cooperativa no período compreendido entre 29 de janeiro e 05
de fevereiro de 2021, das 8h às 12 e das 13h30 às 17h30, devidamente impressos e acondicionados em envelope
pardo lacrado, aos cuidados do sr. Lucas de Mira das Chagas, que confirmará o recebimento mediante emissão do
respectivo comprovante de entrega. Os envelopes serão abertos na reunião do Comitê Especial a ser realizada em 06
de fevereiro de 2021, às 9h, na sede da COTRACARG, tendo como objeto a análise dosDocumentos, para habilitação
dos candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. Sem mais, os membros do Conselho Fiscal e
do Comitê Especial permanecem à disposição dos senhores Cooperados para prestar quaisquer esclarecimentos,
bem como para sanar eventuais dúvidas relacionadas.

São Francisco do Sul, 29 de janeiro de 2021
Mariana Bernardes Leal Nunes Schlickmannl Nelson Luiz Raposo de Araújo
Graziela de Braga Silvério Rosângela Borba de Souza Sebastiana
Stephan Camargo de Oliveira Gilberto José Pereira

COMITÊ ESPECIAL
COMUNICADONº 01/2021

OComitê Especial da Cooperativa de Transporte de Cargas em Geral – COTRACARG (“COTRACARG” ou “Coo-
perativa”), por meio do presente comunicado, vem convidar os cooperados a participarem, em 06 de fevereiro de
2021, às 9h, da reunião do referido Comitê Especial que terá como objeto a análise dos documentos encaminhados
pelos potenciais candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal (“Reunião”), nos termos do Infor-
me Conjunto nº 01/2021. A Reunião ocorrerá na sede administrativa da COTRACARG, situada à Rodovia Olívio
Nóbrega, nº 1.710, Bairro Icaraí, nesta cidade de São Francisco do Sul – SC, sendo realizada com total observância
às regras de distanciamento social aplicáveis.

São Francisco do Sul, 29 de janeiro de 2021
Rosângela Borba de Souza Sebastiana Stephan Camargo de Oliveira Gilberto José Pereira


