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CABREDA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 16.758.590/0001-56 NIRE 32300032991

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 
2019 (dois mil e dezenove), às 10h00min (dez) horas, na sede 
social da CABREDA PARTICIPAÇÕES S/A, localizada na Cidade 
de Vitória, Estado do Espirito Santo, à Rua Clóvis Machado, nº 
176, Sala 910, Enseada do Suá, ES, CEP 22.050-590, Mesa: 
Presidente Carolina Saviato Breda, e como Secretário Elias Breda 
Neto. Convocação: Dispensada, tendo em vista a totalidade dos 
acionistas detentores de ações representativas do capital social 
da Companhia. Deliberações: Aprovada por unanimidade e 
sem ressalvas a inclusão do CNAE 6810-2/01 – Compra e venda 
de imóveis próprios ao objeto da Companhia. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 
presentes. Ata registrada da JUCEES em 25/06/2019, sob o 
registro nº 20192294717. Protocolo nº 192294717. Código 
de verificação nº 11902868261.

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.


