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                                                        RETIFICAÇÃO

                                                EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                                       ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente e a Diretoria Executiva do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado 
do Espírito Santo  SINOREG-ES, RETIFICAM e CONVOCAM nos termos da letra “b”, inciso I 
e V, do artigo 18 combinado com seu §2º, do Estatuto Social, os associados no gozo 
dos seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada 
no dia 06 de março de 2020 (sexta) e não mais no dia 21/02/2020, com início às 9h30, 
em primeira convocação, e às 10h00, em segunda convocação e com qualquer 
número de associados presentes, na sede social na Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, 
Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte:
A.RCPN (FARPEN)  não integralidade do pagamento de renda mínima em virtude do 
déficit financeiro do fundo  aplicação de corte; 
B.Alteração estatutária com o fim de extinguir o § único do art. 31º e criar o §1º com a 
mesma redação: “Na vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva, será 
nomeado pelo Presidente, por deliberação da reunião mensal, em maioria simples de 
voto, o respectivo substituto dentre os associados do SINOREG-ES.”. 
C.Alteração estatutária com o fim de incluir o §2º no art. 31º, com a redação: “As 
aprovações decorrentes de assuntos deliberados nas reuniões de diretoria 
dependerão de quórum mínimo de 07 (sete) membros componentes da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Ética”.
D.Alteração estatutária com o fim de incluir o §3º no art. 31º, com a redação: “Os 
membros titulares do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, quando presentes em 
reuniões ordinárias de Diretoria, terão direito a voto, estando, porém, impedidos de 
votar caso a matéria deliberada seja afeta diretamente aos assuntos de 
responsabilidade exclusiva dos respectivos Conselhos, não sendo permitido o voto 
duplo.
E.Alteração estatutária com o fim de incluir o §4º no art. 31º, com a redação: “Os 
componentes dos cargos da Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e de Ética poderão 
deliberar e aprovar assuntos através de ambiente digital, por transmissão online, 
obedecendo às mesmas regras de quórum e direito a voto da reunião presencial e 
cujos requisitos técnicos para participação na reunião online serão dispostos por ato 
do presidente”.
F.Alteração estatutária com o fim de incluir o §5º no art. 31º, com a redação: “As 
matérias cuja relevância e urgência não permitam apreciação por reuniões ordinárias 
previamente agendadas, de competência da Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e 
de Ética, poderão ser debatidas e votadas por meio de grupos de comunicação 
eletrônica, cuja decisão deverá ser levada a termo pelo presidente com a 
manifestação de cada componente votante do Sistema Diretivo desde que não se 
trate de assunto exclusivo da Assembleia Geral, convalidando-se tais decisões na ata 
da próxima reunião”.
Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2019.

MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente do SINOREG-ES
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CONCORRÊNCIA Nº 003/2020
O SEST comunica aos interessados que realizará concorrência 
para “Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de Ambulância, composta dos seguintes materiais: desfibri-
lador automático, aparelhos de oxigênio, oximetro, colar cervical, 
prancha, aparelho de pressão, cadeira de rodas. A ambulância 
deverá ser composta por uma equipe de 1 (um) enfermeiro ou 
técnico de enfermagem e 1 (um) motorista, para atender aos Jogos 
da fase local e nacional da Copa SEST SENAT de Futebol Society 
– 2020, conforme condições deste Edital”, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta de preço será 
no dia 02/03/2020, às 14h. Para retirada do edital e acesso às 
demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
de Cariacica, das 08:00 às 16:00 ou solicitar através do e-mail 
licitacao.a012@sestsenat.org.br.
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Edital de convocação
O Sindimarmore Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Extrações, Beneficiamento e 
Comercio de Mármore, Granitos e 
Calcário do Estado do Espirito 
Santo, convoca todos os trabalha-
dores de sua base territorial para 
participar da assembleia geral 
extraordinária que será realizada no 
auditório do Sindimarmore situado a 
rua João Mota nº 36, bairro dos 
Ferroviários, Cachoeiro de Itapemi-
rim ES. As 18:30hs. Do dia 21 de 
fevereiro de 2020 em primeira 
convocação não atingindo o 
quórum, em segunda convocação 
as 19:00hs. Com qualquer número 
de presentes, conforme estabelece 
o art. 44 parágrafo único do Estatuto 
para deliberar sobre os seguintes 
assuntos.
1- Prestação de contas do exercício 
dos anos de 2018 e 2019
2- assuntos gerais
Cachoeiro de Itapemirim ES, 15 de 

fevereiro de 2020
Messias Morais Pizeta- Presidente

Edital de Convocação 
Reunião Geral Extraordinária 

de Sócios 01/2020
MONTEFISIO SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA E TREINA-

MENTO LTDA
Convocamos os sócios da 
Montefisio Serviços de Fisiote-
rapia e Treinamento Ltda, 
inscrita no CNPJ 
22.183.862/0001-30, para a 
reunião geral extraordinária de 
sócios 01/2020, que se realiza-
rá na Rua Desembargador 
José Vicente, 1533, Forte São 
João, Vitória/ES, no Auditório 
do Hospital Estadual de Urgên-
cia e Emergência, no dia 27 de 
fevereiro de 2020 às 19h00min 
em primeira chamada, e às 
19h30min em segunda chama-
da, para deliberar, exclusiva-
mente, sobre a exclusão extra-
judicial da sócia Thaísa Vidotto 
Damasceno do quadro societá-
rio, conforme autoriza o contra-
to social vigente, com base 
legal no art. 1.085 do Código 
Civil. A sócia Thaísa Vidotto 
Damasceno desrespeitou a 
cláusula 10ª do contrato social 
pela falta de cumprimento dos 
deveres sociais, uma vez que o 
sócio deverá respeitar defini-
ções estabelecidas em 
regimentos e atas no exercício 
das atividades da empresa, 
bem como desobedeceu o 
disposto nos art. 2º e 3º do 
Regimento Interno 02/2018. A 
sócia terá seu direito de defesa 
concedido na presente reunião, 
conforme determina a Lei Civil.

MINERFAL MINÉRIOS 
FACCINI LTDA - EPP, torna 
público que Obteve do 
IEMA, através do Processo 
n° 77357680, Licença de 
O p e r a ç ã o  ( L O )  p a r a 
E x t r a ç ã o  d e  r o c h a 
ornamental, na localidade 
de Alto Corumbá, Castelo - 
ES.


