
22 de Julho, Quarta-feira. 
Vitória, Espírito Santo.

PUBLICIDADE LEGAL
Ata

www.folhavitoria.com.br/publicidade-legalJornal Online Folha Vitória 

 
 
 
 
 
 

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 (doze) de março de 2020, às 
12:00 horas, na sede social da Companhia, Avenida Mario 
Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades 
para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração da 
Companhia. MESA: Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretário: 
Sr. Decio Luiz Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) A contratação das 
seguintes operações de crédito: a) Cédula de Crédito Bancário, 
no valor de R$896.594,00 (oitocentos e noventa e seis mil 
quinhentos e noventa e quatro reais), para compra de 2 chassis 
O-500 RSDD 2741/30; b) Cédula de Crédito Bancário, no valor 
de R$896.594,00 (oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e 
noventa e quatro reais), para compra de 2 chassis O-500 RSDD 
2741/30; c) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$2.391.480,00 (dois milhões trezentos e noventa e um mil 
quatrocentos e oitenta reais), para compra de 7 chassis O-500 
RSD 2436/30; d) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$5.466.240,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e seis 
mil duzentos e quarenta reais), para compra de 16 chassis O-500 
RSD 2436/30; e) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), para compra de 2 
chassis O-500 RSDD 2743/230; f) Cédula de Crédito Bancário, 
no valor de R$4.782.960,00 (quatro milhões setecentos e oitenta 
e dois mil novecentos e sessenta reais), para compra de 14 
chassis O-500 RSD 2436/30; g) Cédula de Crédito Bancário, no 
valor de R$896.594,00 (oitocentos e noventa e seis mil 
quinhentos e noventa e quatro reais), para compra de 2 chassis 
O-500 RSDD 2741/30; h) Cédula de Crédito Bancário, no valor 
de R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), para compra de 
2 chassis O-500 RSDD 2743/30; i) Cédula de Crédito Bancário, 
no valor de R$1.256.134,00 (um milhão duzentos e cinqüenta e 
seis mil cento e trinta e quatro reais), para compra de 2 
carrocerias Paradiso 1800; j) Cédula de Crédito Bancário, no 
valor de R$1.366.606,00 (um milhão trezentos e sessenta e seis 
mil seiscentos e seis reais), para compra de 2 carrocerias 
Paradiso 1800; k) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$1.256.134,00 (um milhão duzentos e cinqüenta e seis mil 
cento e trinta e quatro reais), para compra de 2 carrocerias 
Paradiso 1800; l) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$6.859.936,00 (seis milhões oitocentos e cinqüenta e nove mil 
novecentos e trinta e seis reais), para compra de 16 carrocerias 
Paradiso 1350; m) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$3.110.345,00 (três milhões cento e dez mil trezentos e 
quarenta e cinco reais), para compra de 7 carrocerias Paradiso 
1350; n) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$1.256.134,00 (um milhão duzentos e cinqüenta e seis mil 
cento e trinta e quatro reais), para compra de 2 carrocerias 
Paradiso 1800; o) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$1.256.134,00 (um milhão duzentos e cinqüenta e seis mil 
cento e trinta e quatro reais), para compra de 2 carrocerias 
Paradiso 1800; p) Cédula de Crédito Bancário, no valor de 
R$6.002.444,00 (seis milhões dois mil quatrocentos e quarenta e 
quatro reais), para compra de 14 carrocerias Paradiso 1350. 
Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na 
Cidade de Deus, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
60.746.948/0001-12.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos. Cariacica-ES, 12 (doze) de 
março de 2020. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe 
– Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, 
Kaumer Chieppe e Patrícia Poubel Chieppe. Confere com o 
documento original lavrado no Livro de Registro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na 
sede da Companhia. Cariacica-ES, 12 de Março de 2020. Ata 
Registrada na JUCEES sob o nº 20200156250 em 23/03/2020, 
protocolo nº 200156250 código de verificação n° 12001328891. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Em 08 (oito) de maio de 2020, às 12:00 
horas, na sede social da Companhia, Avenida Mario Gurgel, nº 
5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades 
para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração da 
Companhia. MESA: Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretário: 
Sr. Decio Luiz Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a 
contratação de operação financeira já aprovada e prevista em 
orçamento; DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por 
unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a 
seguinte deliberação: 1) a) Autorizar a contratação de Cédula de 
Crédito Bancário, no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais), para Capital de Giro para caixa. Contrato celebrado junto 
ao Banco Santander (Brasil) S/A, com sede à Av. Juscelino 
Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos. Cariacica-ES, 08 (oito) de maio de 2020. 
Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. 
Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer 
Chieppe e Patrícia Poubel Chieppe. Confere com o documento 
original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração arquivado na sede da 
Companhia. Cariacica-ES, 08 de Maio de 2020. Ata Registrada 
na JUCEES sob o nº 20200269070 em 14/05/2020, protocolo nº 
200269070 código de verificação n° 12001920634. 
 
 

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A 
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 (trinta) de junho de 2020, às 
12:00 horas, na sede social da Companhia, Avenida Mario 
Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades 
para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração da 
Companhia. MESA: Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretário: 
Sr. Decio Luiz Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a 
contratação de operação financeira já aprovada e prevista em 
orçamento; 2) Autorizar a prestação de garantia em decorrência 
da contratação de operações financeiras: DELIBERAÇÕES: Os 
conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem 
quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: 1) a) 
Autorizar a contratação de Cédula de Crédito Bancário, no valor 
de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para Capital de 
Giro para caixa. 2) a) Autorizar a prestação de garantia em 
caráter irrevogável e irretratável em decorrência da contratação 
de operação financeira, por meio de cessão de aplicação 
financeira; b) Autorizar a prestação de garantia em caráter 
irrevogável e irretratável em decorrência da contratação de 
operação financeira, por meio de alienação fiduciária de veículos; 
Contratos celebrados junto a Caixa Econômica Federal, com sede 
à Rua Desembargador Homero Mafra, 89, 10º andar - Enseada 
do Suá - Vitória/ES, inscrito no CNPJ/MF nº 00.360.305/5550-84. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos. Cariacica-ES, 30 (trinta) de junho de 2020. 
Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. 
Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer 
Chieppe e Patrícia Poubel Chieppe. Confere com o documento 
original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração arquivado na sede da 
Companhia. Cariacica-ES, 30 de Junho de 2020. Ata Registrada 
na JUCEES sob o nº 20200382926 em 02/07/2020, protocolo nº 
200382926 código de verificação n° 12002737159. 


