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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONSIDERANDO que a Associação dos Moradores do Parque 
Residencial Laranjeiras (AMPRL) se encontra sob intervenção 
judicial, conforme decisão do Douto Juízo da 1ª Vara Cível do Foro 
da Serra/ES, nos autos nº 0012694-91.2019.8.08.0048;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, §3º, do Estatuto da AMPRL, 
que obriga a convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
para eleição dos Membros da Comissão Eleitoral e Aprovação do 
Regimento Interno que regulará as eleições;

CONSIDERANDO que, na forma do art. 16, inciso I, da AMPRL, 
é direito do associado participar das Assembleias Gerais e das 
reuniões da entidade;

CONSIDERANDO que o associado possui o dever de comparecer 
às Assembleias Gerais, bem como de acatar os seus atos e os da 
diretoria, conforme art. 17, incisos II e III, do Estatuto da AMPRL;

CONSIDERANDO que a Assembleia Geral é o órgão máximo de 
deliberação da AMPRL (art. 20, Estatuto da AMPRL);

O Interventor Judicial, pelo presente EDITAL, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA os moradores que tiveram o respectivo 
cadastro aprovado, conforme listagem disponibilizada na sede da 
AMPRL, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
se no dia 08 de dezembro de 2020, na sua sede social, à Rua Coelho 
Neto, nº 80, às 19:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
moradores cadastrados,  em primeira convocação; às 19:30 horas, 
com a presença de metade mais um dos moradores cadastrados, 
em segunda convocação; ou às 20:00 horas, com a presença de 
no mínimo 40 (quarenta) moradores cadastrados associados, em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia:
1) inscrição dos moradores cadastrados interessados a integrarem a 
comissão eleitoral; 2) eleição dos membros da comissão eleitoral;
3) eleição do presidente da comissão eleitoral; 

4) aprovação do regimento eleitoral;

Serra, Espírito Santo, 20 de novembro de 2020.

ANTENOR COELHO EVANGELISTA
Interventor Judicial

COMUNICADO
 GLBL LOGISTICA LTDA, CNPJ n°. 38.333.927/0001-16, torna público que 
REQUEREU da SEMMA, a Licença Municipal de Regularização (LMR), para a 
atividade de armazéns gerais” com inscrição imobiliária 01070221130001, na 
localidade de Rua Holdercim n. 1000 quadra III Lote 19ª Setor II sala 3 – Civit 
II no Município da Serra –ES.

BRILHANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE Nº. 32300029230

CNPJ Nº. 06.066.029/0001-52

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, Pavimento 1, Civit I, CEP: 29.168-013, Serra, 
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 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.
 
(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. Serra, ES, 
31/07/2020. Acionistas e usufrutuário presentes: (i) Guilherme 
Echezarreta Coutinho Baldotto; (ii) Karoline Echezarreta 
Coutinho; e (iii) José Nilton Coelho Coutinho.

Arquivamento: A Ata da AGO/AGE, Extrato acima, foi devidamente 
arquivada na Junta Comercial do Estado do ES em 12/11/2020 sob 
o nº. 20200504622.

COMUNICADO 
Hospital Metropolitano, CNPJ 32.402.414/0001-33, torna-se público que 
requereu da SEMMA através do processo 43.068/2007 a Renovação da Licença 
LMO para atividade de Hospital na localidade de Avenida Eldes Scherrer Souza 
, nº 488, Parque Residencial laranjeiras, no Município da Serra – ES.

COMUNICADO
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF n°. 07.015.016/0072-00, torna 
público que REQUEREU da SEMMA, a Licença Municipal Prévia e de Instalação, 
para a atividade de “Fabricação de concreto e afins, não incluindo fabricação 
de cimento.” com inscrição imobiliária 007.1.113.0260.001 e 00711130340, 
na localidade de Rua Piraju, S/N, Quadra 11 LOTE B06 E B07, bairro Jacuhy, 
Município da Serra – ES.


