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Resumo da Ata de Assembleia Extraordinária.
Aos 26.03.2020, reuniram-se a totalidade de seus acionistas, para 
deliberarem sobre: ORDEM DO DIA: alteração de atividades da 
matriz e filial e consolidação do estatuto social. Ata registrada na 
Jucees sob nº 200332368 em 23.06.2020.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEFIM/ES, inscrito no CNPJ 
n.º 04.163.816/0001-97, com abrangência estadual e base 
territorial no Estado do Espírito Santo, na forma do disposto 
no art. 7o do Estatuto, em caráter de emergência, convoca os 
associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
virtual, a ser realizada através do aplicativo ZOOM no dia 29 
de setembro de 2020 (o link será disponibilizado no grupo dos 
associados do SEFIM no WhatsApp), a primeira convocação será 
às 14h com participação da maioria absoluta dos associados e a 
segunda às 14h30mim com qualquer número de participantes, 
para deliberar sobre os seguintes ASSUNTOS: 
A) alteração de endereço do sindicato para Av. Eldes Scherrer 
Souza, n° 2162 - salas 815 e 816 - Condomínio Complexo 
Montserrat - Colinas de Laranjeiras - Serra/ES -CEP: 29167-
080;
B) remissão das contribuições sindicais até dezembro 2019;
C) congelamento do valor da contribuição sindicais no ano 2020 
em R$ 65,00;
D) isenção de juros e multas das contribuições sindicais vencidas 
e não quitadas, até um dia antes da realização da Assembleia;
E) suspensão da taxa de inscrição prevista nos art.48 e 68 do 
estatuto; 
F) assuntos gerais.

Serra/ES, 25 de setembro de 2020.

Wellington Rogerio Santos 
Presidente

COMUNICADO 
DOM PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 
22.917.776/0001-03, torna público que REQUEREU da SEMMA, 
através do Processo n°.22.725/2018, a  Licença Municipal 
Simplificada (LMS)  para a atividade de armazenamento e 
comercio de sucatas metálicas não contaminadas, na localidade 
da Rua Manaus, 1021, Nova Zelândia, Município da Serra – ES.


