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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (“Companhia”), vem pela presente, 
nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e dos artigos 4°, 5° e 6º da 
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 81, de 29 de março 
de 2022 (“Resolução CVM 81”), convocar os senhores acionistas para se 
reunirem em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, em primeira convocação, no dia 31 
de maio de 2022, às 13:30 horas, para examinar, discutir e votar a respeito da 
seguinte ordem do dia: 
(i) aprovação da celebração do “Instrumento Particular de Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação da TKNET Serviços de Internet Ltda.” (“Protocolo e 
Justificação”), para incorporação, pela Companhia, da TKNET SERVIÇOS DE 
INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul, na Rua Osvaldo Aranha, nº 2080, andar térreo, Centro, 
CEP 95860-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 32.316.129/0001-08 e registrada 
na JUCISRS sob o NIRE 43208393761 (“TKNET Serviços”);
(ii) ratificação da contratação, pela Companhia, da empresa responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação de patrimônio da TKNET Serviços (“Laudo de 
Avaliação TKNET”), qual seja a TATICCA Auditores e Consultores Ltda., com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Cam-
pos Moreira, n° 375, Sala 51, Brooklin Novo, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/
ME sob o n° 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP sob o nº 2SP-03.22.67/O-1(“Em-
presa Avaliadora”); 
(iii) aprovação do Laudo de Avaliação da TKNET Serviços, elaborado pela 
Empresa Avaliadora, nos termos dos artigos 8° e 227 da Lei das Sociedades 
por Ações, para fins de incorporação, conforme matéria objeto da deliberação 
“iv” abaixo; 
(iv) aprovação da incorporação da TKNET Serviços pela Companhia, nos ter-
mos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação; 
(v) no contexto da aquisição, pela Companhia, da GUAÍBA TELECOMUNI-
CAÇÃO SISTEMAS E INFORMAÇÃO LTDA., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 07.729.214/0001-42, registrada na Junta Comercial do Es-
tado do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”) sob o NIRE 43205617447, com sede 
localizada na cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida 
Nestor de Moura Jardim, n° 484, Bairro Cel. Nassuca, CEP 92701-230 (“Guaí-
ba”), concluída em 3 de janeiro de 2022, ratificação da contratação da Empresa 
Avaliadora e, ato seguinte, aprovação do laudo de avaliação de patrimônio da 
Guaíba elaborado pela Empresa Avaliadora nos termos do artigo 8°, §§1º e 6º, 
da Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de Avaliação Guaíba” e, em conjunto 
com Laudo de Avaliação TKNET, “Laudos de Avaliação”), para fins de ratificação 
da aquisição, pela Companhia, do controle da Guaíba, conforme matéria objeto 
da deliberação “vi” abaixo;
(vi) em atendimento ao disposto no artigo 256, inciso I, da Lei das Sociedades 
por Ações, ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas 
representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Guaíba, conforme 
“Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” celebrado em 23 
de dezembro de 2021, por e entre a Companhia e os sócios vendedores, com a 
interveniência anuência da Guaíba (“Contrato de Aquisição da Guaíba”); 
(vii) aprovação da alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Compa-
nhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, das atividades de suporte 
técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, e outras 
atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; 
(viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e
(ix) autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a pratica-
rem todos os atos e tomarem todas as medidas necessárias à formalização e 
efetivação das deliberações acima.
A Assembleia Geral será realizada de maneira exclusivamente digital, por meio 
da plataforma “Ten Meetings”, observando o disposto na Resolução CVM 81, de 
forma que os senhores acionistas, observados os respectivos prazos e proce-
dimentos, poderão participar e votar na Assembleia Geral por meio de sistema 
eletrônico para participação a distância. 
Os acionistas que desejarem participar da Assembleia Geral por meio 
da plataforma digital deverão acessar o endereço eletrônico https://www.
tenmeetings.com.br/assembleia/portal_/#/?id=49582925611A, preencher o 
seu cadastro e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação 
para participação e/ou voto na Assembleia Geral, conforme indicados abaixo, 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data designada para a 
realização da Assembleia Geral, ou seja, até às 23h59min do dia 26 de maio 
de 2022, conforme orientações previstas na presente Proposta e no Edital de 
Convocação disponibilizados nesta data pela Administração da Companhia 
(“Cadastro”). Após a aprovação do Cadastro pela Companhia, o acionista 
receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do 
e-mail utilizado para o Cadastro. 
No caso de procurador/representante, este deverá realizar o Cadastro com 
seus dados no mesmo endereço eletrônico da plataforma Ten Meetings indi-
cado acima, indicando também cada acionista que irá representar e anexando 
os documentos indicados abaixo. O procurador/representante receberá e-mail 
individual sobre a situação de habilitação de cada acionista registrado em seu 
Cadastro e providenciará, se necessário, a complementação de documentos. 
O procurador/representante que porventura representar mais de um acionista 
somente poderá votar na Assembleia Geral pelos acionistas que tiverem sua 
habilitação confirmada pela Companhia.
O acionista que participar da Assembleia Geral por meio da plataforma digital 
poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e será considerado presente 
e assinante da ata, na forma do artigo 47, §1º da Resolução CVM 81.
O acionista que, comprovada e devidamente, tiver solicitado a participação na 
Assembleia Geral por meio da plataforma digital e não tenha recebido da Com-
panhia o e-mail com as instruções para acesso até às 16h do dia 27 de maio de 
2022 deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (47) 3380-
2162 ou pelo e-mail ri@redeunifique.com.br para suporte.
Verificada a regularidade dos documentos de representação enviados nos ter-
mos acima, as informações e orientações para acesso à plataforma digital, 
incluindo, mas sem limitação, o login e a senha individual de acesso, que 
autorizará apenas um único acesso à Assembleia Geral, serão encaminhadas 
após a habilitação a ser confirmada pela Companhia por e-mail, para cada 
acionista (ou seu respectivo procurador, conforme o caso) que tenha efetuado 
o regular Cadastro.
Em caso de necessidade de complementação documental e/ou esclarecimentos 
adicionais em relação aos documentos enviados para fins do Cadastro, repre-
sentantes da Companhia entrarão em contato com o acionista (ou seu respecti-
vo procurador, conforme o caso) para solicitar tal complementação documental 
e/ou esclarecimentos adicionais em tempo hábil que permita o envio das infor-
mações e orientações para acesso à plataforma digital no prazo referido acima.
A Companhia disponibilizará suporte para acesso à plataforma digital no te-
lefone ora referido até 2 (duas) horas antes do horário marcado para início 
da Assembleia Geral. Ainda, a Companhia recomenda que os acionistas se 
familiarizem previamente com o uso da plataforma e garantam a compatibili-
dade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização desta (por 
vídeo e áudio).
O acesso à plataforma digital deverá ocorrer exclusivamente por computador.  

Assim, a Companhia solicita que os acionistas acessem a plataforma com, no 
mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para 
o início da Assembleia Geral, a fim de permitir a validação do seu acesso. A Ad-
ministração esclarece que não será permitido o acesso à Assembleia Geral por 
meio da plataforma digital após o horário previsto para o seu início.
O acesso à Assembleia Geral via plataforma digital estará restrito aos acionistas 
ou a seus representantes ou procuradores (“Participantes”), aos administradores 
da Companhia e às demais pessoas cuja presença seja obrigatória por força de 
lei ou da regulamentação aplicável.
A Companhia desde já informa que não autorizará a participação na Assembleia 
Geral de qualquer Participante que não tenha solicitado o link de acesso no 
prazo acima indicado, assim como para os Participantes que solicitaram o link, 
mas o fizeram sem apresentar os documentos de participação necessários no 
prazo acima indicado.
A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista 
assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das 
plataformas para participação da Assembleia Geral por sistema eletrônico, e que 
a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização 
e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não 
estejam sob controle da Companhia.
Os Participantes que enviarem a solicitação de participação na Assembleia 
Geral dentro do prazo acima indicado devem se comprometer, desde já, a: (i) 
fazer uso dos convites individuais apenas e tão somente para participação na 
Assembleia Geral; (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, os convites 
individuais a terceiro, seja ele acionista ou não, sendo o convite personalíssimo e 
intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem transferir, 
a terceiro, seja ele acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação obtida 
na plataforma digital durante a realização da Assembleia Geral.
Por fim, a Companhia esclarece que não se responsabiliza por quaisquer 
problemas operacionais ou de conexão que o Participante venha a enfrentar, 
bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias à Companhia que 
venham a dificultar ou impossibilitar sua participação na Assembleia Geral por 
meio da plataforma digital.
A Companhia reserva-se no direito de utilizar quaisquer informações constantes 
da gravação da Assembleia Geral para: (i) registro das manifestações dos 
Participantes e também para visualização dos documentos apresentados 
durante a Assembleia Geral; (ii) registro da autenticidade e segurança das 
comunicações realizadas durante a Assembleia Geral; (iii) registro da presença 
e dos votos proferidos pelos Participantes; (iv) cumprimento de eventuais 
ordens legais de autoridades competentes; e (v) defesa da Companhia, seus 
administradores e terceiros contratados, em qualquer esfera judicial, arbitral, 
regulatória ou administrativa.
A Companhia, observando o disposto na Lei das Sociedades por Ações e 
na regulamentação em vigor, demanda como requisito para a admissão em 
Assembleia, a apresentação pelos acionistas ou por seus representantes, dos 
seguintes documentos: (a) comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma 
do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações; (b) relativamente aos acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a 
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, datado de 
até dois dias úteis antes da realização da Assembleia; e (c) na hipótese de 
representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido 
outorgado em conformidade com as disposições do §1° do art. 126 da Lei das 
Sociedades por Ações, (ii) apresentar firmas reconhecidas.
Adicionalmente, o acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme 
o caso, deverá apresentar, no mesmo endereço eletrônico da plataforma 
Ten Meetings indicado acima, os seguintes documentos comprobatórios de 
identidade: (a) documento de identidade (Carteira de Identidade Registro 
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham 
foto de seu titular) (“Documento de Identidade”), para as pessoas físicas; 
(b) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado com 
evidência de registro na junta comercial competente e da documentação 
societária outorgando poderes de representação, bem como Documento de 
Identidade dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c) cópia 
autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou 
contrato social de seu administrador, com as devidas evidências de registro 
no órgão competente, além da documentação societária outorgando poderes 
de representação, bem como Documento de Identidade dos representantes 
legais, para os fundos de investimento. 
No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova 
os poderes de representação deverá passar por processo de notarização 
e apostilamento. Documentos redigidos em outras línguas, nos termos do 
Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão 
aceitos mediante apresentação de tradução juramentada.
Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização 
de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de outubro de 
1961, e promulgada pelo Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, fica 
dispensada a consularização de documentos estrangeiros emitidos em 
países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos 
os seus termos e condições.
As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 
126, §1°, da Lei das Sociedades por Ações. As pessoas jurídicas acionistas 
da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em 
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do 
Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, 
acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 4.11.2014).
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no Artigo 654, §1° e §2° do Códi-
go Civil, a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, quali-
ficação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com 
a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento 
da firma do outorgante, ou, alternativamente, com assinatura digital, por meio de 
certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, 
ou com assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a critério da Com-
panhia, comprovem a autoria e integridade do documento e dos signatários.
Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas 
na Assembleia estarão à disposição dos acionistas no site da Companhia 
(https://ri.unifique.com.br/), da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta 
da Administração contendo também informações complementares 
relativas à participação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico.
Ressalta-se, por fim, que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente de 
modo digital e não haverá votação à distância nos termos da Resolução CVM 
81 para fins da Assembleia.

Timbó, 10 de maio de 2022
Luciana Tarsila Badelucci Carvalho

Presidente do Conselho de Administração 
José Wilson de Souza Junior

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - EDITAL Nº 0107/22. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Engenharia para 
REFORMA da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural de Santa Catarina, localizado na Rodovia Admar Gonzaga, 1486 - Itacorubi, 
Florianópolis – SC. Tipo: menor preço. Regime de Execução: empreitada por preço 
unitário. Data de entrega da documentação e propostas: até às 14:00 horas do dia 
13/06/2022. Local: Protocolo Geral da SIE, andar térreo do Edifício das Diretorias, 
rua Tenente Silveira, 162, Centro, Florianópolis-SC. Abertura: 13/06/2022, às 14:30 
horas, na Sala de Licitações da SIE, no 11º andar no endereço acima mencionado. 
Local para obtenção do Edital:  www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA 
DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, 
acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. Florianópolis-SC, 10 de maio de 2022. 
Thiago Augusto Vieira. - Secretario da SIE. Aprovação GGG 2022SO003525. 

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 0977/2022 - menor preço por Lote. Objeto: Aquisição de 
materiais de enfermaria e cirurgia (equipos para bombas de infusão), com cedência 
de equipamentos em regime de comodato para as unidades da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 
27/05/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 01/07/2022. 
Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 01/07/2022. Início da disputa: a 
partir das 08:30 horas do dia 01/07/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis 
no site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, 
nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, 
no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 67782/2022. 
GGG: 2022AS006427.
E-Sfinge: 658801B007798607B0C2D75258F47BE2AC96C36C

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 0983/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição do 
medicamento Imunoglobulina  para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD) e 
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) e Gerência de Bens Regulares 
(GEBER). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 20/05/2022. Fim da 
entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 13/06/2022. Abertura da sessão: a partir 
das 13:15 horas do dia 13/06/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 
13/06/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º 
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 72945/2022. GGG: 2022AS006434.
E-Sfinge: A9AB0DFC161C17081018D2268D15B7B808181AEE

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 1005/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de 
materiais de enfermaria e cirurgia, com cedência de equipamentos em regime 
de comodato para as unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início 
da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 31/05/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 05/07/2022. Abertura da sessão: a partir das 
13:15 horas do dia 05/07/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 
05/07/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º 
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 39262/2022. GGG: 2022AS006525.
E-Sfinge: 70F6F0DB3187AB7B6B186942EB8FAD87F14A7FF7

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 0993/2022 - menor preço por Lote. Objeto: Aquisição órteses, 
próteses e materiais especiais com cedência de equipamentos em regime de 
comodato para as unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início 
da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 01/06/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 06/07/2022. Abertura da sessão: a partir das 
13:15 horas do dia 06/07/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 
06/07/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º 
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 189712/2021. GGG: 2022AS006560.
E-Sfinge: DCB7ADAD95D947E06B334DAB33C77D7C4E880D67 

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 0832/2022 - menor preço por Lote. Objeto: Contratação de 
fornecimento de Óleo diesel para uso industrial para as unidades da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do 
dia 20/05/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 15/06/2022. 
Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 15/06/2022. Início da disputa: a 
partir das 13:30 horas do dia 15/06/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis 
no site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, 
nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, 
no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 114121/2021. 
GGG: 2022AS006308.
E-Sfinge: CA88C579BDB0694179F58B04E891DAA2611E6714

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 0942/2022 - menor preço por Item. Objeto: Contratação 
de serviços de exames de citogenética, cariótipo e outros para as unidades da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 
horas do dia 01/06/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 
06/07/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 06/07/2022. Início 
da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 06/07/2022. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro 
Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo 
SGP-e: SES 109391/2020. GGG: 2022AS006356.
E-Sfinge: 87EDBFA75A764FE535829F76378A0633A098C38D

SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – 
SAAE GFPOLIS – EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PLEITO

A Comissão Eleitoral constituída, torna público que nos dias nove e dez de maio de dois mil e vinte e dois, 
realizaram-se eleições nesta entidade para composição de sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes junto a FETEESC que foi eleita a seguinte chapa:
DIRETORIA  
EFETIVOS    SUPLENTES   
1. Élvio José Kretzer            1. Almir Kraus Silvestre
2. Adriano Serafim                2. Gislaine de Souza
3. Marcelo Fraiberg Machado   3. Sandro da Rocha
4. Aguinaldo João de Faria    4. Cláudia Simone Rios
5. Eliane Celia Ramos   5. Felipe Fernandes
6. Juliana Fiorini Tomé    6. Francisco José de Jesus Bezerra Lima
7. Anne dos Santos Bartel    7. Felipe Córdova
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS    SUPLENTES
1. João Batista Comicholli    1. Neusa Aparecida Chaves do Amaral
2. Margarete Schmidt
3. João Batista Peres 
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FETEESC
EFETIVOS    SUPLENTES
1. Élvio José Kretzer   1. Aguinaldo João de Faria 
2. Adriano Serafim    2. João Batista Comicholli
De acordo com o Estatuto Social, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recursos, sendo 
que a posse ocorrerá em 5 (cinco) de agosto de dois mil e vinte e dois. São José (SC), 11 de maio de 2022.
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