
Publicidade Legal
 | SERRA (ES), 18  de setembro de 2020   |  TN | P1

 
 
  

 

ÃNCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
 

NIRE Nº. 32300035621 
CNPJ Nº. 28.079.223/0001-05 

 
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14hs, Rua Mario de Vargas Coutinho, nº. 725, 1º. 
Pavimento, Civit I, CEP: 29168-013, Serra, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Rayza Coutinho da Rós e Secretária Rayana Coutinho da Rós.  
 
Deliberações aprovadas  
 
(i) Após a leitura dos documentos, os acionistas da Companhia, sem ressalvas ou 
oposições, aprovaram integralmente as contas dos administradores, bem como o relatório 
da administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019. 
 
(ii) Aprovaram, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações financeiras da 
Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a DRE, referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(iii) Em seguida, aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da DRE 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(iv) Ainda, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para constituição 
da Reserva de Investimentos.  
 
(v) Diante das deliberações expressas, aprovam os acionistas por unanimidade e sem 
reservas a alteração do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, que passarão a 
vigorar com a nova redação. 
 
(vi) Em seguida, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, até 
30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, lavrou-se a ata. Serra, ES, 31/07/2020. 
Acionistas e usufrutuária presentes (i) Rayza Coutinho da Rós;  (i i) Rayana 
Coutinho da Rós e (i i i) Maria de Lourdes Coutinho da Rós.  
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 19/08/2020 sob o nº. 20200504479. 

 
 

 

FORTE PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300029213  

CNPJ Nº. 08.621.065/0001-66 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 

Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, Rua Mário de Vargas Coutinho, nº. 725, 
pavimento nº. 01, Civit I, CEP: 29168-013, Serra, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Mario Coelho Coutinho e Secretário Fabricio Motta Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
(i) Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, Diante 
das deliberações expressas, aprovaram a alteração da redação do artigo 27 do Estatuto 
Social da Companhia, as quais passam a vigorar com a nova redação. 
 
 (ii) Ainda, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para constituição 
da Reserva de Investimentos.  
 
(iii) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(iv) Ato contínuo, sem ressalvas ou oposições, aprovaram integralmente as contas dos 
administradores, bem como o relatório da administração sobre os negócios sociais do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(v) Aprovaram, as demonstrações financeiras da Companhia, em especial, o Balanço 
Patrimonial, a DRE e a DFC, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019.  
 
(vi) Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da DRE. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Serra, ES, 31/07/2020. Acionistas 
presentes: Mário Coelho Coutinho e Danilo Alves Coutinho, representado por seus 
genitores Mario Coelho Coutinho e Daniela Bermudes Alves Coutinho. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 19/08/2020 sob o nº. 20200504843. 

 
 

 
 

 

 
FRIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 

NIRE Nº. 32300035922  
CNPJ Nº. 29.503.652/0001-20 

 
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  

 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 09:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº. 51, 
Sobreloja, Enseada do Sua, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Rayza Coutinho da Rós e Secretária Rayana Coutinho da Rós.  
 
Deliberações aprovadas  
 
(i) Após a leitura dos documentos, os acionistas da Companhia, sem ressalvas 
ou oposições, aprovaram integralmente as contas dos administradores, bem como o 
relatório da administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019. 
 
(ii) Aprovaram, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações financeiras da 
Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a DRE, referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(iii) Em seguida, aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da 
DRE encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(iv) Ainda, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para 
constituição da Reserva de Investimentos.  
 
(v) Diante das deliberações expressas, aprovam os acionistas por unanimidade e 
sem reservas a alteração dos Artigos 22 e 27 do Estatuto Social da Companhia, que 
passarão a vigorar com a nova redação. 
 
(vi) Em seguida, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, até 
30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 31/07/2020. 
Acionistas e usufrutuária presentes ( i) Rayza Coutinho da Rós; (i i) Rayana 
Coutinho da Rós e (i i i) Maria de Lourdes Coutinho da Rós.  
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na 
Junta Comercial do Estado do ES em 19/08/2020 sob o nº. 20200504401. 

 
 
 

 

 
 

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300029205  

CNPJ Nº. 08.606.255/0001-04 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 

Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, na sede social na Rua Mario de 
Vargas Coutinho, nº. 725, 1º. pavimento, CIVIT I, CEP: 29.168-103, Serra, ES.  
  
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Luiz Coelho Coutinho e Secretária Fabricio Motta Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas: 
 
(i) Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os acionistas 
da Companhia, sem ressalvas ou oposições, aprovaram, por unanimidade a 
conversão de ações ordinárias nominativas em ações preferenciais nominativas, de 
classes diferenciadas. 
  
(ii)   Diante das deliberações expressas, aprovaram a alteração da redação dos 
artigos 5º, 22 e 27 do Estatuto Social da Companhia, as quais passam a vigorar com 
a nova redação. 
 
(iii) Ainda, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para 
constituição da Reserva de Investimentos.  
 
(iv) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(v) Ato contínuo, sem ressalvas ou oposições, aprovaram integralmente as 
contas dos administradores, bem como o relatório da administração sobre os 
negócios sociais do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(vi) Aprovaram, as demonstrações financeiras da Companhia, em especial, o 
Balanço Patrimonial, a DRE e a DFC, referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.  
 
(vii) Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da DRE. 
 
(viii) Em seguida, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, até 
30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO :  Nada mais, lavrou-se a ata. Serra, ES, 31/07/2020.  
Acionistas presentes (i) Filippe Motta Coutinho; (ii) Célia Regina Motta Coutinho; 
(iii) Fabricio Motta Coutinho; (iv) Fábio Motta Coutinho; e (v) Luiz Coelho Coutinho. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na 
Junta Comercial do Estado do ES em 19/08/2020 sob o nº. 20200504959. 

 
 
 

 
 

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300032664 

CNPJ Nº. 03.105.448/0001-68 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, 
Sobreloja, Enseada do Suá, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Mario Coelho Coutinho e Secretário Luiz Coelho Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
( i)  Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, diante 
das deliberações expressas, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios 
para constituição da Reserva de Investimentos. 
 
(ii) Em vista da alteração deliberada, aprovam, a mudança no art. 22 e 27 do Estatuto 
Social. 
 
(iii) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(iv) Ato continuo, aprovaram integralmente as contas dos administradores, bem como o 
relatório da administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. 
 
(v) Posteriormente, aprovaram, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações 
financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a DRE, referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(vi) Em seguida, diante da aprovação do Art. 27, §2º, aprovaram a destinação do lucro 
líquido apurado nos termos da DRE encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(vii) Finalizando, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, até 
30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 31/07/2020. Acionistas 
presentes representando a totalidade do capital social, (i) Mário Coelho Coutinho; e (ii) 
Danilo Alves Coutinho, representado por seu progenitor. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 19/08/2020 sob o nº. 20200504860. 
 
 
 
 

 

 
 
 

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ Nº. 03.256.089/0001-40 

NIRE Nº. 32300036031 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, 
Sobreloja, Enseada do Suá, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto e Secretária Karoline 
Echezarreta Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
( i)  Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, diante 
das deliberações expressas, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios 
para constituição da Reserva de Investimentos. 
 
(ii) Em vista da alteração deliberada, aprovam, a mudança no art. 22 e 27 do Estatuto 
Social. 
 
(iii) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(iv) Ato continuo, aprovaram integralmente as contas dos administradores, bem como o 
relatório da administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. 
 
(v) Posteriormente, aprovaram, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações 
financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a DRE, referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(vi) Em seguida, diante da aprovação do Art. 27, §2º, aprovaram a destinação do lucro 
líquido apurado nos termos da DRE encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(vii) Finalizando, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, até 
30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 31/07/2020. Acionistas 
presentes representando a totalidade do capital social, (i) Guilherme Echezarreta 
Coutinho Baldotto; e (ii) Karoline Echezarreta Coutinho. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 01/09/2020 sob o nº. 20200504720. 
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L2NCM PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300035426 

CNPJ Nº. 26.905.239/0001-02 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 

Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, Rua Mario de Vargas Coutinho, nº. 725, 1º. 
Pavimento, Civit I, CEP: 29168-013, Serra, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Luiz Coelho Coutinho e Secretário Mario Coelho Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
(i) Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os acionistas da 
Companhia, sem ressalvas ou oposições, aprovaram, por unanimidade a conversão de 
ações ordinárias nominativas em ações preferenciais nominativas, de classes 
diferenciadas. 
  
(ii)    Diante das deliberações expressas, aprovaram a alteração da redação dos artigos 
5º, 22 e 27 do Estatuto Social da Companhia, as quais passam a vigorar com a nova 
redação. 
 
(iii) Ainda, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para constituição 
da Reserva de Investimentos.  
 
(iv) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(v) Ato contínuo, sem ressalvas ou oposições, aprovaram integralmente as contas dos 
administradores, bem como o relatório da administração sobre os negócios sociais do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(vi) Aprovaram, as demonstrações financeiras da Companhia, em especial, o Balanço 
Patrimonial, a DRE e a DFC, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019.  
 
(vii) Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da DRE. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Serra, ES, 31/07/2020. Acionistas 
presentes GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S/A; FORTE PARTICIPAÇÕES S/A; e 
BRILHANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e ANCORA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 25/08/2020 sob o nº. 20200505017. 

LCF3 PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE: 32.300.035.965 

CNPJ Nº. 12.563.317/0001-15 
 
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAORDINARIA 
 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 09:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº 
51, Sobreloja, Enseada do Suá, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Luiz Coelho Coutinho e Secretária Célia Regina Motta 
Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
(i) Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os 
acionistas da Companhia, sem ressalvas ou oposições, aprovaram 
integralmente as contas dos administradores, bem como o relatório da 
administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. 
 
(ii) Aprovaram, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações financeiras 
da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial, a DRE e a DFC, referentes 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.  
 
(iii) Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da DRE.   
 
(iv) Ainda, aprovaram a alteração do valor de dividendo global do exercício 
fixo e prioritário e a conversão de ações. E alteram também as regras 
pertinentes aos critérios para constituição da Reserva de Investimentos.  
 
(vi) Diante das deliberações expressas, aprovam os acionistas por 
unanimidade e sem reservas a alteração dos Artigos 5º, 22 e 27 do Estatuto 
Social da Companhia, que passarão a vigorar com a nova redação. 
 
(vii) Em seguida, reelegem a atual diretoria para o mandato de 3 (três) anos, 
até 30/04/2023. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 31/07/2020. 
Acionistas presentes representando a totalidade do capital social, (i) Filippe 
Motta Coutinho; (ii) Célia Regina Motta Coutinho; (iii) Fabricio Motta Coutinho; 
(iv) Fábio Motta Coutinho; e (v) Luiz Coelho Coutinho. 
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada 
na Junta Comercial do Estado do ES em 27/08/2020 sob o nº. 20200504894.  

 
 

AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300029337 

CNPJ Nº. 02.953.667/0001-34 
 
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
 
Data, Hora e Local: 31/07/2020, às 14:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº. 51, 
Sobreloja, Enseada do Sua, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 
 
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  
 
Mesa: Presidente: Luiz Coelho Coutinho e Secretário Mario Coelho Coutinho.  
 
Deliberações aprovadas:  
 
(i) Primeiramente, aprovaram a alteração das regras pertinentes aos critérios para 
constituição da Reserva de Investimentos. 
  
(ii) Diante das deliberações expressas, aprovaram a alteração da redação dos 
artigos 22 e 27 do Estatuto Social da Companhia, as quais passam a vigorar com a 
nova redação. 
 
(iii) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 
 
(iv) Ato contínuo, aprovaram integralmente as contas dos administradores, bem 
como o relatório da administração sobre os negócios sociais do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019. 
 
(v) Aprovaram ainda, sem ressalvas ou oposições, as demonstrações financeiras da 
Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial, a DRE e a DFC, referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
(vi) Ato seguinte, Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado nos termos da 
DRE. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 31/07/2020. Acionistas 
presentes JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, JARDINENSE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, FRIDA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A e LCF3 PARTICIPAÇÕES S/A.  
 
Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na 
Junta Comercial do Estado do ES em 25/08/2020 sob o nº. 20200505033. 

 
 
 


