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COMUNICADO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DAS LARANJEIRAS 
II, CNPJ 06.086.152/0001-35, torna público que OBTEVE da 
SEMMA, através do Processo nº 31865/2019, a Licença Municipal 
de Regularização - LMR Nº 238/2021 – Classe I, para atividade de 
“Condomínios ou conjuntos habitacionais verticais” na localidade 
de Rua da Aldeia, nº 216, Lote 04, Parque Residencial Laranjeiras, 
município da Serra-ES. 

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.

COMUNICADO
VILAS ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, CNPJ nº 
11.573.683/0001-92, torna público que REQUEREU da SEDUR/
SEMMA, o Alvará de Licença de Obras e Licença Ambiental (LMP e 
LMI) para a atividade de “Canteiros de obras vinculados a atividade 
que já obteve licença ou dispensadas de licenciamento, incluindo 
as atividades de manutenção e/ou lavagem e/ou abastecimento 
de veículos”, com inscrição imobiliária 009.6.042.0115.001, na 
localidade de Rodovia Norte Sul, s/n, Área 1.2 C, Santa Luzia, 
Município da Serra-ES.

COMUNICADO
METAL SOLUÇÕES LTDA EPP, 13.846.665/0001-62, torna 
público que REQUEREU da SEMMA, através do Processo n°. 
33380/2021, as Licenças Municipais Prévia, Instalação e de 
Operação – LMP, LMI e LMO, para a atividade de Fabricação e/ou 
manutenção de  estruturas metálicas, e/ou artefatos de metais 
ou ligas  ferrosas ou não ferrosas,  laminados, extrudados, 
trefilados,  inclusive móveis, máquinas,  aparelhos, peças, 
acessórios,  tanques, reservatórios e outros  recipientes metálicos 
de  caldeiraria, COM pintura por  aspersão e/ou jateamento, e sem  
tratamento superficial químico,  termoquímico, galvanotécnico, 
com inscrição imobiliária 010.7.356.0235.001, na localidade 
Rua C, Lote 2, Quadra VII, Polo Empresarial Cercado da Pedra, 
Município da Serra – ES.


