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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIVERSOS

Vitória (ES), Quarta-feira, 16 de Janeiro de 2019.
PORTARIA DPES Nº 67 DE 14 
DE JANEIRO DE 2019
DEFERIR o gozo de férias do 
Defensor Público Dr. MARCELLO 
PAIVA DE MELLO nos dias 
23/01/2019 a 25/01/2019 
(período aquisitivo 2016/2017) 
e SUSPENDER 12 (doze) dias por 
imperiosa necessidade do serviço.

PORTARIA DPES Nº 68 DE 14 
DE JANEIRO DE 2019
DEFERIR o gozo de férias da 
Defensora Pública Dra. MARIANA 
VICENTE RIVA ALCURE nos 
dias 17/01/2019 a 18/01/2019 
(período aquisitivo 2016/2017) 
e SUSPENDER 06 (seis) dias por 
imperiosa necessidade do serviço.

PORTARIA DPES Nº 69 DE 14 
DE JANEIRO DE 2019
DEFERIR o gozo de férias do 
Defensor Público Dr. PEDRO PAULO 
LEITÃO DE SOUZA COELHO nos 
dias 28/01/2019 a 01/02/2019 
(período aquisitivo 2017/2018) 
e SUSPENDER 08 (oito) dias por 
imperiosa necessidade do serviço.

PORTARIA DPES Nº 70 DE 14 
DE JANEIRO DE 2019
DEFERIR o gozo de férias da 
Defensora Pública Dra. SAMYLA 
GOMES MEDEIROS SOARES 
BELCHIOR i.) no dia 18/02/2019 
(período aquisitivo 2016/2017) ii.) 
nos dias 19/02/2019 a 01/03/2019 
(período aquisitivo 2017/2018) e 
SUSPENDER 19 (dezenove) dias 
por imperiosa necessidade do 
serviço.

Fábio Ribeiro Bittencourt
Subdefensor Público-Geral

Protocolo 454200

Gerência de Recursos 
Humanos

PORTARIA DPES Nº73 DE 15 DE 
JANEIRO DE 2019

A DIRETORA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições 
legais, faz publicar o(s) seguinte(s) 
ato(s):

TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
de AMANDA BINDELLI DO 
NASCIMENTO de 01/01/2019 a 
18/02/2019, lotada na Defensoria 
de Atendimento Inicial de Cariacica, 
no turno vespertino.

TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO de 
RODRIGO PECANHA DAVEL de 
15/01/2019 a 14/01/2020, lotada 
na 1ª Defensoria Fazendária de Vila 
Velha, no turno matutino.

TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO de 
THAYZA VINTURINI MOITINHO de 
30/01/2019 a 29/01/2020, lotada 
na 1ª Defensoria de Infância e 
Juventude de Linhares, no turno 
matutino.

RESCISÃO DO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

ELISANDRA MAI RODRIGUES lotada 
na Defensoria de Atendimento 
à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica partir de 07/12/2018.

Vitória, 15 de janeiro de 2019
Denize Brandão Vianna
Diretora de Gestão de Pessoas
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Poder Legislativo

Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo   -  ALES -

LEI Nº 10.977

Revoga a Lei nº 6.395, de 10 de 
maio de 2000, que concede Título 
de Cidadão Espírito-Santense a 
João Teixeira de Faria, “João de 
Deus”.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, faço saber que 
a Assembleia Legislativa aprovou, o 
Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição 
Estadual sancionou, e eu, Erick 
Musso, seu Presidente, nos termos 
do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado a Lei nº 
6.395, de 10 de maio de 2000, que 
concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a João Teixeira de Faria, 
“João de Deus”.

Art. 2º Revogam-se as disposições 
em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, 15 de 
janeiro de 2019.

ERICK MUSSO 
Presidente

Protocolo 454239

Publicações de Terceiros

ÁGUIA BRANCA 
PARTICIPAÇÕES S/A.
NIRE: 32300029574 - 

CNPJ:31.469.364/0001-49
EXTRATO DE ATA DE 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 01/01/19, às 10:00 
hs, na sede social da companhia. 
CONVOCAÇÃO: Dispensada. 
PRESENÇAS: 100%. COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Decio Luiz Chieppe, 
Presidente e Luiz Wagner Chieppe, 
Secretário. ORDEM DO DIA: 1) 
Reforma do Estatuto Social; 2) 
Reeleição dos membros do 
Conselho de Administração; 3) 
Reeleição de Diretores e Eleição de 
novo membro da Diretoria. 
Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: 1) Decidem os 
acionistas reformar o Estatuto 
Social, alterando o disposto no 
artigo 28º e artigo 34º que passam 
a ter a seguinte redação, 
respectivamente: “Artigo 28º - A 

sociedade será administrada por 
uma Diretoria composta de até 09 
(nove) Diretorias, sendo: a) uma 
Presidência (CEO); b) uma Vice-
Presidência do GAB - Inovação e 
Finanças (CFO); c) uma Vice-
Presidência do GAB - Relações 
Institucionais; d) uma Vice-
Presidência do GAB - Logística; e) 
uma Vice-Presidência do GAB - 
Passageiros; f) uma Vice-
Presidência do GAB - Comércio; g) 
uma Diretoria de Governança, 
Jurídica e Tributária; h) uma 
Diretoria de Tecnologia e Inovação; 
e i) uma Diretoria Financeira.”; e 
“Artigo 34º - A competência 
específica de cada um dos membros 
da Diretoria, permanecendo a 
competência concorrente entre 
todos para representação da 
companhia nos termos do caput do 
artigo 32º, sendo as seguintes: I - 
Compete ao PRESIDENTE (CEO): 
a) representar a sociedade, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora 
dele, perante qualquer pessoa, 
física ou jurídica, entidade ou 
repartição; b) coordenar e orientar 
as atividades da Diretoria, 
presidindo suas reuniões; e c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles. II 
- Compete ao VICE-PRESIDENTE 
DO GAB - INOVAÇÃO E FINANÇAS 
(CFO): a) representar a sociedade, 
ativa e passivamente, junto às 
instituições financeiras atuantes, 
promovendo todos os atos 
inerentes ao controle financeiro de 
créditos e contratação de 
financiamentos; b) coordenar e 
supervisionar as atividades que lhe 
são pertinentes, responsabilizando-
se diante da Diretoria pelo 
cumprimento das políticas, 
diretrizes, planos, programas e 
metas, principalmente as 
constantes do Orçamento 
Econômico e Financeiro; e c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles. III 
- Compete ao VICE-PRESIDENTE 
DO GAB - RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS: a) coordenar e 
supervisionar as atividades que lhe 
são pertinentes, responsabilizando-
se diante da diretoria pelo 
cumprimento das políticas, 
diretrizes, planos, programas e 
metas, principalmente as 
constantes do Orçamento 
Econômico e Financeiro; b) 
promover o relacionamento 
institucional da sociedade com 
órgãos públicos, sindicatos e 
entidades de classe a nível regional 
e nacional; c) implantar e coordenar 
políticas de mercado que viabilizem 
o aumento nas vendas ou 
promovam o nome da companhia 
no mercado; e d) substituir os 
demais diretores, quando por eles 
designados, ou na ausência de 
qualquer um deles. IV - Compete 
ao VICE-PRESIDENTE DO GAB - 
LOGÍSTICA: a) assinar com mais 
um diretor todos os documentos 
que envolvam a sociedade nos 
compromissos relacionados com as 
áreas trabalhistas, financeiras, 
administrativas, contábeis e 
operacionais; b) representar a 

companhia perante terceiros, na 
forma definida neste Estatuto; c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles; e 
d) Implantar, coordenar e gerir as 
atividades relacionadas com as 
operações de Logística e transportes 
de cargas, e coordenar as empresas 
vinculadas à Divisão Logística. V - 
Compete ao VICE-PRESIDENTE DO 
GAB - PASSAGEIROS: a) assinar 
com mais um diretor todos os 
documentos que envolvam a 
sociedade nos compromissos 
relacionados com as áreas 
trabalhistas, financeiras, 
administrativas, contábeis e 
operacionais; b) representar a 
companhia perante terceiros, na 
forma definida neste Estatuto; c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles; e 
Implantar, coordenar e gerir as 
atividades relacionadas com as 
operações de transportes de 
passageiros terrestres e aéreos, e 
coordenar as empresas vinculadas 
à Divisão Passageiros. VI - Compete 
ao VICE-PRESIDENTE DO GAB - 
COMÉRCIO: a) assinar com mais 
um diretor todos os documentos 
que envolvam a sociedade nos 
compromissos relacionados com as 
áreas trabalhistas, financeiras, 
administrativas, contábeis e 
operacionais; b) representar a 
companhia perante terceiros, na 
forma definida neste Estatuto; c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles; e 
d) Implantar, coordenar e gerir as 
atividades relacionadas com as 
operações de Comércio de Veículos, 
Caminhões e Ônibus Novos e 
Usados, e coordenar as empresas 
vinculadas à Divisão Comércio. VII 
- Compete ao DIRETOR DE 
GOVERNANÇA, JURÍDICO E 
TRIBUTÁRIO: a) assinar com mais 
um diretor todos os documentos 
que envolvam a sociedade nos 
compromissos relacionados com as 
áreas trabalhistas, financeiras, 
administrativas, contábeis e 
operacionais; b) representar a 
companhia perante terceiros, na 
forma definida neste Estatuto; e  c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles. 
VIII - Compete ao DIRETOR DE 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: a) 
assinar com mais um diretor todos 
os documentos que envolvam a 
sociedade nos compromissos 
relacionados com as áreas 
trabalhistas, financeiras, 
administrativas, contábeis e 
operacionais; b) representar a 
companhia perante terceiros, na 
forma definida neste Estatuto; c) 
substituir os demais diretores, 
quando por eles designados, ou na 
ausência de qualquer um deles; e 
d) implantar, coordenar e gerir as 
atividades relacionadas com as 
operações de tecnologia da 
informação e inovações, dirigindo e 
controlando a implantação do Plano 
Diretor de Informática das 
empresas do grupo, observando 
cronogramas, prioridades e 
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