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COMUNICADO
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº. 
08.343.492/0134-50, torna público que OBTEVE da SEMMA, 
através do processo nº 30.072/2018, a Licença Municipal de 
Instalação (LMI), para a atividade de” CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR – SPAZIO VILA DE REGÊNCIA”, localizado na Rua 
dos Rouxinóis, nº 409, Bairro Morada de Laranjeiras, Município de 
Serra/ES.

CONVERSA COM JESUS CRISTO
Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis 
de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o 
paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar 
de vós esta graça que espero, com muita fé e confiança. Fazei, Divino Jesus 
Cristo, que eu a alcance, pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé 
(fazer o pedido com bastante fé e firmeza). A conversa convosco, meu grande 
Mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Como gratidão, mandarei imprimir 
um milheiro desta oração e distribuirei a outros que precisam de vós, para que 
aprendam a Ter fé e confiança em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, 
assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total 
confiança em vós e a cada dia que passa aumenta minha fé e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai.

UNITED FIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 28.855.810/0001-49
NIRE JUCEES nº 32201928511
Ata de Reunião de Sócios

04 de setembro de 2020
Resumo - Deliberações: 

Aprovada a seguinte deliberação social, por unanimidade: 1) 
Redução do capital social de R$ 1.228.720,00 (um milhão duzentos 
e vinte e oito mil e setecentos e vinte reais), para R$ 628.720,00 
(seiscentos e vinte e oito mil e setecentos e vinte reais), 
com restituição de capítal mediante pagamento com bem imóvel; 
2) Em decorrência da redução do capital, a Cláusula Quinta do 
contrato social passa a ter nova redação; 3) O administrador 
da sociedade ficará incumbido da publicação e registro das 
deliberações supra. Para fins de oposição de credores, a redução 
do capital ora deliberada somente se tornará efetiva após o prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação, de acordo 
com o artigo 1.084, §1º do Código Civil. Transcorrido o referido 
prazo, os sócios providenciarão o correspondente instrumento 
de alteração do contrato social da sociedade, refletindo todas 
as deliberações, o qual será levado a registro perante a Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra/ES, 04 de setembro de 2020
Idalberto Luiz Moro

Administrador

COMUNICADO
REVESTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA, CNPJ nº 36.446.769/0001-85, torna público que OBTEVE 
da SEMMA, através do Processo nº 38620/2020, a Licença por 
Adesão e Compromisso - LAC Nº 023/2020, para a atividade de 
“Pátio de estocagem de chapas acabadas de rochas ornamentais 
em galpão fechado”, na localidade de Rua 2B, nº 270, Civit II, 
Município da Serra-ES.

COMUNICADO
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A, CNPJ nº 13.079.742/0001-
04, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do Processo 
nº 19411/2020, a Licença Municipal de Regularização - LMR Nº 
116/2020 – Classe III, para a atividade de “Galpão Logístico” 
na localidade de Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, Taquara II, 
Município da Serra-ES.


