
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ATIFIC 
DA ASSEMBLÉIA GERAL O,,RDINÁRIA EXTRAORDIN , REAL 

EM 28 DE OUTUBRO DÉ 2019 DO NUCLEO DE DESE VIME 
HUMANO E ECONÓMICO DE SERRA NDHE A 

REALIZADA EM M/o DE 2020 

No dia 07 imaio d: 2020,:. sede do Núcleo de Desenvolvimento Hum o e 
Econômico de Serra (}IDHE -SERRA), localizado na Avenida Meridional s/n 
Bairro Cidade Con~ental, Município de Serra, Estado Espírito Santo, CEP: 
29163-512, às 10 horas, em segunda chamada com quórum existente às 
1 0h30m, reuniram-se em Assembleia Geral os membros associados do NDHE 
- SERRA, conforme verificado por meio das assinaturas constantes do Registro 
de Presença, anexo à presente ata. Obtendo-se, portanto, quórum suficiente 
para as deliberações constantes da pauta do dia. Foi designado para presidir a 
mesa, a senhora Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta, diretora presidente do 
NDHE - SERRA, que convidou a mim, Janderson Victor Grolla para secretariar 
a reunião. Reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária de Re-ratificação, 
convocada pelo EDITAL, enviado em 23/04/2020, via e-mail individual de cada 
membro associado, tendo em vista que a presença de todos os membros é 
considerada regular. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, 
a Presidente da instituição deu por instalada a ASSEMal-ÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO. Desta forma, foi efetuada a leitura 
do EDITAL que convocou esta Assembleia, com o seguinte teor: "Edital de 
Convocação, O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra -
NDHE-SERRA, CNPJ nº 11 .121.615/0001-92, com sede na Av. Meridional, s/nº, 
Bairro Cidade Continental, Município de Serra /ES, no uso de suas atribuições 
que lhe cumpre ao Capítulo VI, Artigo 16° do seu Estatuto Social, através de sua 
Diretoria, convoca os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 07 de maio de 2020, quinta-feira, às 10hs, na Estação 
Conhecimento, a fim de deliberarem os seguintes assuntos:1)Re-Ratificação da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de outubro de 
2019; 2) Assuntos Gerais. Serra, 23 de abril de 2020". A presidente abriu a 
reunião informando que após o registro da Ata de Eleição do dia 28/10/2019, 
quando a instituição foi proceder a atualização da certificação junto a Lei de 
Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, fora constatado o 
descumprimento da obrigatoriedaçle de três publicações dos editais de . 
convocação necessários para o processo de certificação da entidade, conforme 
determina q artigo abaixo da Portaria ME Nº 115 de 03/04/2018. "Art. 21 . Para 
efeito da comprovação de regularidade de que trata o art. 3°, inciso XIII, alínea 
"c", a entidade deverá encaminhar, no mínimo, três comprovantes de publicação 
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do edital com a regras aplicáveis ao processo eleitoral em rgão de impre 
ampla circulação em mídia digital ou impressa. Pará rafo único -
dispensada da apresentação dos comprovantes de publica ão do edital c 
regras aplicáveis ao processo eleitoral em órgão de i ressa de gr ~li> 
circulação em midia digital ou impressa, nos casos a elei -o tenha ocorrid RA • 
anteriormente à publicação deste normativo. (Parágrafo a rescentado pela 
Portaria ME Nº 392 DE 31/12/2018)." Após constatação foi tom a a decisão de 
re-ratificar a ata em questão, foi feita nova convocação conform edital acima, 
foram realizadas as três publicações, e não havendo nenhum rec so ou outra 
solicitação qualquer, no período que antecedeu esta asse leia, por 
unanimidade dos presentes, decidiram que seguem re-ratificadas das as 
decisões tomadas na ata anterior conforme segue: "No dia 28 de outu de 
2019, na sede do Núcleo de Desenvolvimento Huma"'no e Econômico de Se 
(NDHE -SERRA), localizado na Avenida Meridional s/nº, Bairro Cidade 
Continental, Município de Serra, Estado Espírito Santo, CEP: 29163-512, às 
9h30m, reuniram-se em Assembleia Geral os associados do NDHE - SERRA, 
conforme verificado por meio das assinaturas constantes do Registro de 
Presença, anexo à presente ata. Obtendo-se, portanto, quórum suficiente para 
as deliberações constantes da pauta do dia. Foi designado para presidir a mesa, 
a senhora Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta, diretora presidente do NDHE -
SERRA, que convidou a mim, Janderson Victor Grolla para secretariar a reunião. 
Dando seguimento aos trabalhos, a diretora presidente da mesa explicou aos 
presentes o objetivo da convocação desta Assembleia Ordinária, destacando a 
seguinte pauta: 1) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal de 
acordo com o Estatuto, para mandato de 2019 a 2023; 2) Apresentação de 
questões emergenciais que demandam uso de recursos do Fundo de Reserva e 
3) Assuntos Gerais. Dando seguimento aos trabalhos, a diretora presidente da 
mesa colocou em discussão o primeiro item da pauta Eleição dos membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal de acordo com o Estatuto. A diretora presidente 
após ponderação com todos os membros da Assembleia Geral, colocou em 
apJeciação a recondução de todos os membros conforme preconiza o estatuto 
Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta para o cargo de Diretora presidente, 
respondendo pela diretoria administrativa, e para os cargos de Conselheiros 
Fiscais do NDHE -SERRA: Paulo Cesar Simas de Oliveira, e Luis Antonio 
Amaro, ficando vago o cargo de presidente para uma segunda convocação de 
eleição do mesmo. Após discussões e votação, Ana Angélica Corrêa 
Valpassos Motta, brasileira, casada, turismóloga, portadora da carteira de 
identidade nº 549118 SSP/ES, CPF nº 752323837-87, com domicílio na cidade 
Vitória, Estado ES - CEP 29056-030, na Rua Mary Ubirajara, nº 70, Apartamento 
302, Bairro Santa Lucia, foi reeleita, por unanimidade dos associados presentes 
para exercer o cargo de Diretora Presidente do NDHE - SERRA, respondendo 
pela Diretoria Administrativa; para o Conselho Fiscal foram reeleitos por 
unanimidade: Presidente - vago; 1° Membro - Sr.Luís Antonio Amaro, 
brasileiro, casado, Analista Tributário, portador da carteira de identidade CNH 
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01544247557, . CPF Nº 395107787-53, com domicílio a cidade Cari · t Oficia/a 

estado ES, CEP 29152-500, na Rodovia Governador Jose ette, Nº 88, T : . Taber ;, ti 
distrito ltaquari; 2º Membro-Paulo Cesar Simas de Oliveir , brasileiro, cas 

O <? ~,11c.._-ff 
engenheiro, portador da carteira de identidade Nº 12055981 etran RJ, CPF °'t?nA _ e:, 
097.543.667-80, com domicílio na cidade de Niterói, Estado Rio de Janeiro -
CEP 24230-410, na Rua Ministro José Botelho, nº 109, S ta Rosa; todos 
reeleitos para exercer mandato pelo prazo de 04 (quatro) anos, o qual tomam 
posse neste ato mediante assinatura do Termo de Posse anexo resente ata. 
Passando então para o segundo item da pauta - Apresentação questões 
emergenciais que demandam uso de recursos do Fundo de Reserva - diretora 
Ana Angélica, solicita a mim, Janderson Victor Grolla, coar nadar 
administrativo da instituição para que apresente a situação atual dos fundo de 
reserva e rescisórios, bem como as despesas pendentes de cobertura ainda e 
2019; após apresentação, discussão e deliberação sobre a questão, ficou 
definido que os recursos de rendimentos de aplicações financeiras oriundas das 
contas de Fundos Rescisórios, os excedentes, sejam remanejados para cobrir 
despesas que não foram cobertas pelas captações de recursos financeiros para 
os projetos em 2019 e para questão emergencial de combate aos pombos, 
distribuídos assim: R$ 15.108,66 (quinze mil, cento e oito reais e sessenta e seis 
centavos) - este recurso cobrirá o déficit deixado com a redução do valor 

'· captado através da Lei de Incentivo ao Esporte, não foi possível a manutenção 
da nutricionista no convênio em questão e pela legislação vigente é· obrigatório 
mantê-la; R$ 45.644,51 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro 
reais e cinquenta e um centavos) - Custo para manutenção do professor de 
futebol de julho a dezembro/2019 não coberto pela captação do projeto de lei de 
Incentivo ao Esporte; R$ 52.637,00 ( cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e 
sete reais) - cobertura das despesas com recursos humanos do período entre o 
término do UE Ano li e inído. da execução do ~IE Anp Ili previsto para agosto de 
2019 e por burocracia interna do Ministério d_a Cidadania, só iniciou em 
outubro/2019; R$ 67.000,00 (s~ssenta e sete mil reais) - Com a redução do valor 
captado através da Lei de Incentivo ao Espbrte, não foi possível manter a 
previsão do valor para a confecção dos uniformes de uso diário dos alunos e 
estes são essenciais para identificação e segurança dos mesmos; R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) - Desde o término do Termo de Fomento celebrado com o 
FIA/PMS em março/2019, o Professor de Empreendedorismo está sendo 
custeado com recursos próprios da entidade. A Fundação Vale repassou R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) para custear as despesas com este profissional 
para coordenar o projeto Impulso Jovem, mas ficou um déficit de R$ 20.000,00 
para mantê-lo até dezembro/2019; R$ 45.000,00 (quàrenta e cinco mil reais) -

. destinado a resolução do problema com os pombos que, após estudo, consiste 
em forrar o ref_eitório com forro PVC, climatizar e forrar com ge~so e isolamento 
acústico o auditório; totalizando um valor limite de R$ 245.390, 17 (duzentos e 
quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e dezessete centavos). Nos 
Assuntos Gerais a diretora Ana Angélica atualizou a todos sobre o processo de 
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Conselho Fiscal, senhor Jose Antonro Viegas questionou sobre o test Q ,-4', 

lmpairment e contratação da auditoria 2019, a diretora Ana A gélica responde lrr: A · '=' 
que ambos foram cotados e estão em fase de contratação, t ndo os mesmos 
permanecido dentro dos limites autorizados pelo orçam nto planejado 
anteriormente. A Diretora presidente registra ainda, que conforme estatuto, até 
que esta ata s_eja devidamente ,. registrada , os 'membros atuai continuam 
assinando e respondendo pela entidade". Por fim, os associados resentes 
aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário d 
ocorridos, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas em 

\ 

necessárias para adimplir com as disposições legais aplicáveis. Nada ma, 
havendo a ser tratado, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada 
e assinada pelos presentes. 

(' 

~ EC!,n~!..c__--f-~~~~---
Sra. Ana Angélica Corrêa 

Valpassos Motta 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECO . MICO DE SERR 
NDHE-SERRA 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DER IFICAÇÃO D 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA LIZADA EM 28 
OUTUBRO DE 2019. 

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2020 

QUADRO DE ASSOCIADOS - LISTA PRESENÇ,6; 

Nome 

Ana Angélica Corrêa 
Valpassos Motta 

Alice Natalizi 

Álvaro Artur Albergaria de 
Aguiar 

Andreia Prestes Massena, 

Roberta Atherton 
Magalhães Dias 

Bruno Coelho Andrade 
Queiroz 

Vitor Maciel Conceição 

José Antônio Viegas 
Gonçalves 

Vago 

Luis Antonio Amaro 

Paulo Cesar Simas de 
Oliveira 

Fun ão 

Diretora Presidente 

Membro Associado 

Membro Associado 

Membro Associado 

Membro Associado 

Membro Associado 

Membro Associado 

Membro Associado 

Presidente do 
Conselho Fiscal 

1º Membro do 
Conselho Fiscal 

2º Membro do 
Conselho Fiscal 
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BRrl'AJIIOlrrE LTDA., toma 
público que 1WfC1S91 ao IEMA. 
através do processo no 88347664 
Licença Prévia, para 
de extração de granito, situada 
na Localidade de Fazenda canto 
Escuro, stno, zona n.-al, no 
município de Sooretama, ES. 

Plutuc:ulo 57U93 

SOi.ESA • SOLUÇÕES 
ESTRUTURAIS 5.A. 

CNPl/NF N" 04.2IJ7.fi77/0001· 
56 

NIAE 32 300 026 231 
apoiada paio 

FUNDES(FUNRES) 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam a,m,ocados os senhores 
adonlStaS a reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, 
no próxtmo dia 05 DE MAIO DE 
2020, as 15:00 (quinZe) horas, 
no endereçO seguinte: Rua José 
Alexandre Buaiz, 300 - Ed. WORK 
CENTER - 20" andar. CEP. 290S0-
545 • Enseada do 511.i • Vitória-ES, 
para deliberar sobre as rnathias 
constantes da ordem do dia: 
ORDEM DO DXA • ,._,lbleia Gerali--..... ~nária: Delibe.aQões: a) alteração da 
denominação social da companhia 
de SOlESA SOWÇÕES 
ESTRUlURAJS S.A., para JORCAL 
- B..EMENTOS METAUCOS S/A; 
b) alterar a dáusula primeira do 
Estatuto Social; e e) eleger os 
administradores da Companhia. 
Adivaldo Aparecido Neves 

Diretor Presidente. 
Protocolo 578735 

COMUNICADO 

GRA Transportes Uda -Me inscrito 
no CNPJ:25.461.541/0001-48 
toma público que REQUEREU e 
OBTEVE do IEMA, por meio do 
processo Nº 76226107, a Licença 
Ambiental Única • Nº 15/2020 
CLASSE II para TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO FRAOONADO DE 
PRODUTOS PERIGOSOS (GÁS) GLP, 
EXCETO MATERIAL RADIOATIVO 

E TRANSPORTE DífcRESTADUAL, 
para - exdusivamenb! nas 
rodlJrias do Espírito Santo, estando 
sedada na AV. CALIFORNIA· 5/N • 
SU BARRAMARES - VILA VElHA/E5 
CEP: 29.124-376. 

pD,-utuwlu ........ "" 578776 

COMUNICADO 
BRITASUL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, toma 
públia> que reqa-, do IBM 
através do processo no 55248101 a 
(RENOVAÇÃO) Licença Operação 
ne 151/2016 para atividade de 
extração e beneficiamento de 
rochas para fins de produção de 
agregados da construção civil na 
localidade de Fazenda Cónego da 
laboca, s/n, Zona Rural , munidpio 
de Ab1lo V"rvacqua/ES. 

P1utuc::olo 578781 

Martins· Soluções AmbientaiS 
COMUNICA 

Diego Mariano de Oliveira torna 
público que reqlMNU à SEMMAM, 
atrav~ do processo n.o 403/2020, 
a Licença Simplificada, para 
Lavagem de veículos com ou 
sem rampa ou fosso, situada na 
localidade Rod. BR 482, no 12, 
Munióp;o de Guaçuí/ES. 

Protocolo 578785 

TAMANHONI AGRONEGÓCIOS 
(27) 9.9970-9420 

COMUNICADO 
Cleomlr capelini Lamera, 
toma público que obteve da 
SEMANA, através do Processo nº 
006673/2017, a Licença Municipal 
Regularização (LMR) Nº 003/2020 
para atividade de Secagem 
mecânica de grãos e pUagem de 
grãos no município de Rio Bananal. 

Protocolo 578796 

COMUNICADO 

AUREO MACHADO NETO, CPF no 
471,846.637-72, torna público 
que obteve da SEMMA, a LMR 

Biblioteca Pública 
do Espírito Santo 
3137-9351 

A.-i-'n Jífl_.__, pelo DCO - DEPAlt.TAMENTO DE lMPRENSA OFICIAL DO ESTAOO 00 ESPfRITO SANTO 
Dilla:~:?7.»Ald•ln20• 0.00:00 
c:MF•~ldlMlOa 

n° 008/2019. 
MOVIMBíL'ÇÃO DE 
E/OU A"JERRO) na Slo 
Patâ) de Anlcê, ngos 
Martins • ES. 

COMUNICADO 
Jovaldir Mandeli Tra 
inscrito no CNPJ: 07 .843.26 
89 toma públia> que reu 
e obteve do IEMA, por me, do 
processo NO 55859445, a U 
Ambiental única · LAU 23/20 , 
aasse o para atividade 
Transporte rodoviária II grane 
de produtos pengosos, exceto 
material radioativo e transportes 
interestadual, para atuar 
exdUSlvamente nas rodovias do 
Espírito Santo, estando sediada 
na Av. Dos Imigrantes - Nº 108, 
Fundos Bairro Santo Antônio 
Fundão/ES, Cep:29.185-000. 

Protocolo 578905 

GRANITOS RETIRO LTDA • 
ME, toma público que requseu 
do lnstlMo Estadual de Melo 
Ambiente - IEMA, através do 
processo n° 36443565 • ANM 
890.664/92, referente ao 
requerimento de renovação da LP. 
- Licença Prévia de n° 108/16, para 
atividade de Extração de granito 
e beneficiamento associado, 
situada na Localidade da Fazenda 
Retiro, s/n. - Safra - cachoeiro de 
Itapemirim-ES. 

Protocolo 578948 

TAMANHONIAGRONEGÓCIOS 
(27) 9.9970-9420 

COMUNICADO 
Dines Fablo Ardson, toma público 
que obteve da SEMAMA, através 
do Processo n° 003994/2018, a 
Licença Municipal de Operação 
(LMO) Nº 004/2020 para a 
atividade de Secagem Mecinlca 
de Grãos e Pllagem de Grãos no 
município de Rio Bananal/ES. 

Protocolo 578949 

• I 
IMPRENSA 
OFICIAL/ES 

llog6rlo 
que 
do 
UCença M 
(LHO) Nº 
atividade de 
deGrao.e 
munidpio de Rio 

PP11rnt1>ftllln 

TAMANHONI AG 
(27)9.99 

M 
de 
Banana 

COMU 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E ECONÔMICO DE SERRA 

• NDHE-SERRA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Núdeo de Desenvolvimento 
Humano e Econômico de 
Serra • NDHE·SERRA, CNPJ nº 
11.121.615/0001-92, com sede na 
Av. Meridional, s/nº, Bairro Cidade 
Continental, Município de Serra / 
ES, no uso de suas atribuições que 
lhe cumpre ao capitulo VI, Artigo 
16º do seu Estatuto Social, através 
de sua Diretoria, convoca os seus 
associados para a Assembleia Geral 
Extraordln6rta a reelizar-se no dia 
07 de maio de 2020, quinta-feira, 
às lOhs, na Estação Conhecimento, 
a fim de deliberarem os sequlntes 
assuntos: 1. RE-RATIFICAÇAO DA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, REAUZADA EM 
28 de outubro de 2019; 2. Assuntos 
Gerais. 

Ana Angélica e. v. Motta 
Diretora Executiva 

Protocolo 578970 
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. . PUBLICIDADE LEGAL 
A Cazeta@ 21 3321-s&oo 

Edital de Convocaçlo 

O Núcleo de Desenvolvimento 
Humano e Econõmlco de Serra -
NDHE-SERRA, CNPJ n° 
11.121.615/0001-92, com sede 
na Av. Meridional, s/nº, Balm> 
Odade Continental, Munidpio de 
Serra /ES, no uso de suas 
atribuições que lhe annpre ao 
capítulo VI, Artigo 16° do seu 
Estatuto Social, atraws de sua 
Diretoria, convoca os , seus 
associados para a Assembleia 
Geral Exbaordlnária a realizar-se 
no dia 07 de maio de 2020, 
quinta-feira, às 10hs, na Estação 
·conhecimento, a fim de 
dellberarem os seguintes 

.,. assuntos: 

1. Re-ratlficação da assembléia 
geral ordinária e extraordinária, 
realizada em 28 de outubro de 
2019; 

2. Assuntosgerais. 

Ana Angélica C. V. Molta 
Diretora Exeart:iva 
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A Cazeta0 12113321-a&oo 
PUBLICIDADE LEGA 

~NIBRASÇO 
CNPJ/MF nº 27.251 .842/0001-n - NIRE: 32.3.0000161-1 

(Companhia Fechada) 
EXTRATO DA ATA DA 329 REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA NIPO-BRASILEIRA 

DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO, REALIZADA 
EM24DEMARÇODE2020 

No dia 24 de março de 2020, As 15h, na sede social da COMPANHIA 
NIPO-BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO 
C-Com~nhla"), situada na Av. Dante Mk:helini, 5SOO, Parque 
Industrial, CEP: 29.090-900, na Cidade de Vitória, Estado do 
EsplrilD Sanlo, reunlu-ee ·a totalldade dos membros do Conselho 
de Administraçlio da Companhia. Verificado, portanto, quórum 
sufiàente para a reunião e para as deliberações constantes da 
ordem do dia, nos termos do artigo 13, parág,aru ltlrcelro do Estatuto 
Social da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Leonardo Gava 
D1re1Dr sem designação especifica da Companhia, tendo sido Ó 

•' mesmo designado como secretário. Assim sendo, dentre outros, foi 
deliberado e aprovado, por unanimidade dos conselheiros presentes 
o segulnle assunto: ( ... ) "A Elelçlo do Sr. Alfredo Pontes dé 
Santana, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº M-8.681.105 SSP-
MG, CPF n" 041.399.126-18, como Dlrator-Suparlntandante da 
Companhia em substituição ao Sr. José Roberto Komatsu Braga, que 
raiunciou ao cargo de Diretor-Superintendente, conforme Termo de 
Renúncia assinado pelo mesmo e arquivado na sede da Companhia, 
pelo prazo remanescente do mandato do predecessor, ou seja, até 
18 de abril de 2020, e a sua t'Mlelçlo para o período subsequente, 
ou seja, de 19 de abril de 2020 à 18 de abril de 2022, e a reeleição 
do Sr. Leon.-do Gava, Brasileiro, casado, advogado, por1ador da 
Identidade n" 9502 OABIES, CPF/MF n" 015.493.337-63, para o 
cargo de Diretor sem Designação eapecfflca, para o período de 
19 de abril de 2020 à 18 de abrtl de 2022. Ambos diretores, ora 
e1e11os, oom ender9ço comercial na Avenida Dante Michelini, 5500, 
ediffcio João Chrisóstcmo Belesa, 1° andar, Parque Industrial, na 
cidade de Vilória, estado do Espirito Santo, Bl'8Sll, declaram estar 
coq,lelamente desimpedidos para o exercício das suas funções, 
nos termos do art 147, da Lei 6.404/76, tomam posse nesta data, 
mediante assinatura do termo de posse no Dvro próprio."( ... ). Atesto 
que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro de 
Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
Vilória, 24 de março de 2020. C8rfa Brandão Tarré carvatho 
de Oliveira - Presidente da mesa; Leonardo Gava - Secratário. 
JUCEES - CERTIDÃO - Certifico o reglslro em 07/04/2020 sob o nº 
20200167707. Paulo Cezar Juffo - Seaetário-Geral. 

Edital deConvoc:açlo 

O Núdeo de Desenvolvimento 
Humano e Econõmlco de sem1 -
NDHE-SERRA, CNPJ n° 
11.121.615/0001-92, com sede 
na Av. Meridional, stn°, Balm> 
Odade Continental, Munldpio de 
Serra /ES, no uso de suas 
abibulções que lhe OJmpre ao 
Capítulo VI, Artigo 160 do seu 
Estatuto SOdal, através de sua 
Diretoria, ·convoca os seus 
associados para a Assembleia 

'• Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 07 de maio de 2020, 
quinta-feira, às 10hs, na Estação 
Conhecimento, a fim de 
dellberarem os seguintes 
assuntos: 

1. Ré-ratificação da assembl~a 
geral ordinária e extraordln6r1a, 
realizada em 28 de outubro de 
2019; 

2. Assuntos gerais. 

Ana Angélica e. v. Motta 
Diretora Executiva 

COMUNICADO 
GRA Transportes Ltda -Me 

Inscrito no 
CNPJ :25.461.541/0001-48 
toma público que REQUEREU e 
OBTEVE do IEMA, por meio do 
processo Nº 762jl6107, a 
Licença Ambiental Unlca O Nº 
15/2020 CLASSE II para 
TRANSPORTE RODOVIARIO 
FRACIONADO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS (GÁS) GLP, 
EXCETO MATERIAL 
RADIOATIVO E TRANSPORTE 
INTERESTADUAL, para atuar 
exduslvament!! nas rodovias do 
Espírito Santo, estando sediada 
na AV. CAUFORNIA- S/N - SLJ 
BARRAMARES - VILA VELHA/ES 
CEP: 29.124-376. 

1 

KB 1toa11MC0 
CNPJ/MF nº .931A94/0001-87 - NIRE: 

(Companhia Fechada) 
EXTRATO D ATA DA 33• REUNIÃO DO N 
DE ADMINI TRAÇÃO DA COMPANHIA C()~~~Jt:t_,. 

BRASILEI DE PELOTIZAÇÃO - KOBRA 
REA A EM 23 DE MARÇO DE 2 

No dia 23 de março 2020, às 14h, realizada por VI. K\_e<>Cal~eliê' 
na sede social da OMPANHIA COREAN0-8-~-.1..e1"-,. 
PELOTIZAÇÃO-KO RASCO ("Companhia"), situada .... -....:,:~ 
Mlchellnl, 5500, usl , Parque lndusbial, CEP: 29.090- , Qa 
Cidade de Vitória, Esta do Espírito Santo, reuniu-se a totafi 
dos membros do Con lho de Administração da Compa ia. 
Verificado, portanto, quó suficiente para a reunião e pa as 
deliberações constantes da rdem do dia, nos termos do artig 16 
do Estatuto Social da Comp hia. Presente, ainda, o Sr. Leona o 
Gava, Diretor sem designação ifica da Companhia, tendo s 
o mesmo designado como ·o. Assim sendo, dentre outros, 
deliberado e aprovado, por unanim dos conselheiros p 
o seguinte assunto: ( ... ) "5.2 -A EI o do Sr. Alfredo Pontn 
Santana, brasileiro, casado, engenhe , RG n" M-8.681.105 SS 
MG, CPF n" 041.399.126-18, como r-SUparlntendenta 
Companhia em substituição ao Sr. José Komatsu Brag 
que renunciou ao cargo de Diretor:-Su · tendente, co 
Termo de Renúncia assinado pelo mesmo e a ivado na sede 
Companhia, paio prazo remanescente do mandato predecesso , 
ou seja, até 17 de abrtl de 2020, e sua reelelçlo perf o 
subsequente, ou seja, de 18 de abrtl de 2020 à 17 de abrtl , 
e a reelelçlo do Sr. Leonardo Gava, Brasileiro, casado, advogado, 
portador da Identidade nº 9502 OAB/ES, CPF/MF n" 015.493.337-63, 
para o cargo de Diretor sem designação especifica, para o período 
de 18 de abrtl de 2020 à 17 de abril de 2022. Ambos diretores, ora 
eleitos, com endereço comercial na Avenida Dante Mlchelini, 5500, · 
ediffcio João Chrlsóstorno Belesa, 1° andar, Parque Industrial, na 
cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil, declaram estar 
completamente desimpedidos para o exercício das suas funções, 
nos termos do art. 147, da lei 6.404/76, tomam posse nesta data, 
mediante assinatura do termo de posse no livro próprio."( ... ). Atesto 
que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro de Atas 
das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Vitória, 
23 de março de 2020. Caria Brandão Tarré carvatho de Oliveira 
- Presidente da mesa; Leonardo Gava - Seaetério. JUCEES -
CERTIDÃO-Certifico o registro em 06/04f.z020 sob o nº 20200166620. 
Paulo Cezar Juffo - Seae1áric>Geral. 

COMUNICADO 
lovaldlr Mandelll Transportes 
Me, Inscrito no CNPJ: 
07.843.269/0001-89 torna 
público que requereu e obteve 
do IEMA, por melo do processo 
Nº 5585944;i, a Licença 
Ambiental Unlca - LAU 
23/2020, Classe II para 
atividade de Transporte 
rodoviário a granel de produtos 
perigosos, exceto material 
radioativo e transportes 
Interestadual, para atuar 
exduslvamente nas rodovias do 
Espírito Santo, estando sediada 
na Av. Dos Imigrantes - Nº 108, 
Fundos Bairro Santo Antônlo 
Fundão/ES Ceo:29.185-000. 
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