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DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

31 DE MAIO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS 
01 - Veto Total nº 14/22, ao autógrafo nº 15.673/22, originado do Projeto de Lei nº 358/2021, do Ver. 
Bruno Marinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de estudo prévio para instalação de radar 
fixo em nossa cidade. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 19/22, ao autógrafo nº 15.696/22, originado do Projeto de Lei nº 418/2021, do Ver. Cel 
Jean Charles O.D Serbeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os 
alunos com deficiência visual nas instituições de ensino médio e superior, no Município de São José do Rio 
Preto-Sp. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 22/22, ao autógrafo nº 15.708/22, originado do Projeto de Lei nº 417/2021, do Ver. 
Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e acompanhamento 
integral aos alunos com Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, no Município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 09/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Fixa o valor do Bônus Educador Presente, e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
05 - 185/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT (Subscrito Ver. João Paulo) 
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto a “Semana da Diversidade 
LGBTQIA+”, que será realizada anualmente na semana que compreender o dia 28 de junho.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
06 – 67/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a proibição de colocação de vasos e recipientes que acumulem água nos cemitérios do 
Município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).   
 
07 – 68/22 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do Município, o dia do Motociclista e do Triciclista, a ser 
comemorado anualmente, em 27 de julho. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 
 
08 – 75/22 – VER. BRUNO MARINHO – 1ª DISC./VOT  
Inclui no calendário oficial do município o dia do Coletor de Lixo a ser comemorado anualmente no dia 21 
de outubro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL      
IV – VOTAÇÃO SECRETA 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 27/05/2022 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 40/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 23/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
próteses dentarias. 
Data da realização da Sessão Pública: 14/06/2022 
Horário: 11h00min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 30 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  
Tel: (17)3214-5330 

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
PEDRO HENRIQUE CONSTANTINO SILVA e CAROLINA KEILA DE LIMA 
GAZZOLA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 27 de dezembro de 2001, filho de RICARDO FERNANDES 
SILVA e de ANA PAULA CONSTANTINO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de novembro de 2004, filha de 
CÉSAR FABIANO GAZZOLA e de NAIR APARECIDA DE LIMA GAZZOLA.  
 
MARCELO ABRÃO REZENDE e JULIANA MARTINS BENTO DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Guaxupé, MG, no dia 17 
de junho de 1985, filho de MARCOS ANTONIO DE REZENDE e de MARTA 
ABRÃO JORGE DE REZENDE. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 1987, filha de 
ANTÔNIO BENTO DE SOUZA e de HILDA MARTINS DE SOUZA.  
 
WASHINGTON ALVES DOS SANTOS e MARIA EDUARDA SIMONETE DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Mirandópolis, 
SP, no dia 10 de fevereiro de 1993, filho de MOISÉS APRIGIO DOS SANTOS e de 
ROSA MARIA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
Sidrolândia, MS, no dia 12 de outubro de 2003, filha de EDSON ROCHA DE SOUZA 
e de MARIA DE LOURDES SIMONETE.  
 
UEIDER DA SILVA MONTEIRO e RAQUEL SANT'ANA DA COSTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 12 de julho de 1978, filho de UEIDER MENDONÇA MONTEIRO e de VERA 
LUCIA DA SILVA MONTEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de agosto de 2000, filha de DOVANIR 
ESCHETINI DA COSTA e de LUCINETE APARECIDA SANTOS SANT'ANA DA 
COSTA.  
 
PABLO AUGUSTO DE PAIVA MARGARIZO e LUCIANE YOSHICO SUZUKI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, garçom, solteiro, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia 
14 de maio de 1997, filho de CARLOS AUGUSTO BARROS MARGARIZO e de 
MARIA VÂNIA DE PAIVA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de 
telemarketing, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de maio de 
1981, filha de YOSINABU SUZUKI e de CREUSA PIRES SUZUKI. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 30 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro 
Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os 
documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes: 

1. JOSÉ RODRIGUES LIMA e SOLANGE GRACIANO DA SILVEIRA, sendo ELE filho de EXUPERIO 
RODRIGUES LIMA e de IZALTINA MARIA LIMA, sendo ELA filha de ENEDINO GRACIANO DA 
SILVEIRA e de MARIA JOSÉ DA TRINDADE SILVEIRA; 

2. FELIPE TADEU DOS SANTOS VIANA e AYANE TOLFO LIMA, sendo ELE filho de MARCELO 
DA SILVA VIANA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS VIANA, sendo ELA filha de MARCÉLO 
PERPÉTUO LIMA e de SONIA ELISABETE TOLFO LIMA; 

3. TIAGO SILVA BRITO e DANIELA TEIXEIRA BEZERRA, sendo ELE filho de BENEDITO 
DOMINGOS BRITO e de MARIA HELENA SILVA BRITO, sendo ELA filha de JOSÉ JOAQUIM 
BEZERRA e de VERA LUCIA TEIXEIRA BEZERRA 

4. RAUL GUSTAVO PAPANI e LARISSA NASCIMENTO TRINCA, sendo ELE filho de JOSÉ 
MAURICIO PAPANI e de DIVA ANTONIA AUGUSTO PAPANI, sendo ELA filha de VALDIR 
DONIZETTI TRINCA e de DULCELEI MARIA DO NASCIMENTO TRINCA; 

5. GABRIEL LINO FERREIRA FILHO e MARIA EUNICE ZANELATO, sendo ELE filho de GABRIEL 
LINO FERREIRA e de AMELIA JANUÁRIA DA SILVA FERREIRA, sendo ELA filha de ALCIDIO 
ZANELATO e de CORINA DE MIRANDA ZANELATO, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/05/2022. 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro 
Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os 
documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes: 

1. JOÃO MARCOS MORAES GAIAD e SINAI MIDIÃ ORTEGA CAETANO, sendo ELE filho de JOSÉ 
MARCOS GAIAD e de ALICE DE FÁTIMA CAETANO DE MORAES, sendo ELA filha de JOÉL 
CAETANO e de SUELI ORTEGA CAETANO, brasileiro e residente neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 30/05/2022. 

 

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 29.04.2022. Horário: 09 horas. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jd. São Marcos, CEP 15081-490, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme 
editais de convocação. Mesa: Waldemar Verdi Junior - Presidente; Marcio Anisio Haddad - Secretário. DELIBERAÇÕES: 
(1) o exame, a discussão, e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documen-
tos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; (2) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, 
apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021; (3) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasilei-
ro, casado, empresário e advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72, como Presidente; (ii) Milton 
Jorge de Miranda Hage, brasileiro, casado, administrador e advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF nº 028.241.918-
72), como Vice-Presidente; e (iii) Marcio Anisio Haddad, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 8.352.382-0/SSP/SP e CPF 
nº 038.536.778-35), como Secretário; e (4) a fi xação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria para o exercício de 2022. Registro JUCESP nº 266.716/22-2, em sessão de 25.05.2022.

ILHA BELA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ Nº 07.385.848/0001-25 - NIRE 35.300.323.939
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 29.04.2022. Horário: 14hs. Local: Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Andar Superior, Vila Imperial, CEP 15.015-700, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. DELIBERAÇÕES: (1) o exame, a 
discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documentos relativos ao 
exercício social fi ndo em 31/12/2021; (2) a absorção de prejuízos acumulados do período de 2015 a 2020, no 
montante de R$1.217.651,80, pela Reserva Estatutária; (3) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, 
apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021; e (4) a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Antonio José Orlandi, como Diretor Superintendente; e (ii) Thiago 
Tagliaferro Lopes, como Diretor. Registro JUCESP nº 257.918/22-0, em sessão de 24/05/2022.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

MARCUS VINICIUS GUTIERREZ e CAROLINE SILVA MADEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
Votuporanga, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e quatro (24) de julho de um mil novecentos e oitenta e nove 
(1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, estudante, divorciado, filho de MARCO ALBERTO GUTIERREZ e de 
dona MARIA APARECIDA CAMPOS GUTIERREZ. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  vinte e dois (22) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e 
quatro (34) anos de idade, cabalereira, divorciada, filha de ADALTO DOMINGOS MADEIRA e de dona 
APARECIDA DE CÁSSIA SOUZA SILVA MADEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Editais
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Conforme a exigência da legislação:
Lei Nº 8.639/1993, Lei Nº 13.818/19 e 
Lei Complementar Nº 182/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Edson Luiz Pas. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 939D-DCD7-AF58-AF38.
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São José do Rio Preto,  Terça-Feira,  31 de maio de 2022

EDIÇÃO DIGITAL

ILHA BELA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

CNPJ nº 07.385.848/0001-25 - NIRE 35.300.323.939
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2022, às 14 horas, na sede social da ILHA BELA 
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, localizada na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, 
Andar Superior, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, 
dispensando-se a convocação por editais, conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76.  3. MESA: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Antonio José Orlandi, que convidou a mim, Marcio Anisio Haddad, para secretariá-lo. 4. ORDEM 
DO DIA: (i) o exame, a discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais 
documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a absorção dos prejuízos acumulados 
do período de 2015 a 2020 pela Reserva Estatutária; (iii) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, 
apurados no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; e (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria, os acionistas, salvo os legalmente impedidos, consoante o § 
1º do art. 134 da Lei nº 6.404/1976, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. 
Aprovar as contas da administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, das Mutações do 
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas da Diretoria, todos relativos ao exercício social fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021, que foram publicados no jornal local de grande circulação “DHOJE”, na edição de 12 
de abril de 2022, na forma impressa, na página A8, e na forma digital, na página da internet do referido jornal, nos 
termos do § 3º do art. 133 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar a absorção dos prejuízos acumulados do período de 2015 
a 2020, no montante de R$1.217.651,80 (um milhão, duzentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
oitenta centavos), pela Reserva Estatutária. 5.3. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$38.038,18 (trinta e oito mil, trinta e oito reais e dezoito centavos), 
da seguinte forma: (i) o valor de R$1.901,90 (um mil, novecentos e um reais e noventa centavos) será destinado para 
a conta de Reserva Legal, tendo em vista o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/1976, no que tange ao limite desta 
reserva; e (ii) o valor de R$36.136,28 (trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) será 
destinado para a conta de Reserva Estatutária. 5.4. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, 
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Antonio José Orlandi, brasileiro, casado, 
advogado, (RG nº 16.559.424/SSP-SP e CPF nº 076.335.338-89), com endereço comercial nesta cidade de São José 
do Rio Preto-SP, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, como Diretor Superintendente; e 
(ii) Thiago Tagliaferro Lopes, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.443.724-
7/SSP-SP e CPF nº 258.466.448-80, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, como Diretor. 5.4.1. A posse dos Diretores ora 
reeleitos fi ca condicionada: (a) à apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos da 
legislação aplicável; e (b) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, 
conforme Anexo I da presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
Assembleia, lavrando-se a presente ata em via eletrônica, depois de lida e aprovada, assinada por certifi cado digital 
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do art. 36, inciso 
I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo 
Sr. Marcio Aniso Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certifi cando que a mesma é cópia fi el da ata transcrita 
em livro próprio, assinada digitalmente pelos presentes. São José do Rio Preto/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: Antonio 
José Orlandi – Presidente; e Marcio Anisio Haddad – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Rodobens Corporativa S.A., 
por Marcio Anisio Haddad e Dorival Dutra da Silva; e (ii) Flávio Lopes Ferraz. Marcio Anisio Haddad - Secretário. 
JUCESP nº 257.918/22-0 em 24.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
CNPJ nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2022, às 9 horas, na sede social da Rodobens Veículos 
Comerciais Cirasa S.A., sita na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 15.081-490, São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas 
representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme consta no livro de presença de acionista, 
de acordo com editais de convocação publicados no “DHOJE”, nas edições de 30 e 31 de março de 2022 e 01 de abril 
de 2022, na forma impressa, respectivamente, nas páginas A8, A9 e A7, e na forma digital, na página da internet do 
referido jornal. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, 
Marcio Anisio Haddad, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: (i) o exame, a discussão, e votação das contas da 
administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, apurados no exercício social fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) a 
fi xação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 
2022. 5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria, os acionistas, salvo os legalmente impedidos, consoante o § 1º do art. 
134 da Lei nº 6.404/1976, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. 
Aprovar as contas da administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, das Mutações do 
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas da Diretoria, todos relativos ao exercício social fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021, que foram publicados no jornal local de grande circulação “DHOJE” na edição de 20 de 
abril de 2022, na forma impressa, nas páginas A6 e A7, e na forma digital, nas páginas 01 e 02, nos termos do § 4º 
do art. 133 da Lei nº 6.404/1976. 5.2. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2021, no valor de R$102.891.245,94 (cento e dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos 
e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), da seguinte forma: (a) o valor de R$5.144.562,29 (cinco 
milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) será destinado 
para a conta de Reserva Legal, tendo em vista o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/1976, no que tange ao limite 
desta reserva; (b) o valor de R$24.436.670,91 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e 
setenta reais e noventa e um centavos) será destinado para a conta de Reserva Especial, tendo em vista a deliberação 
aprovada no item 5.2.1. abaixo; e (c) o valor de R$73.310.012,74 (setenta e três milhões, trezentos e dez mil, doze 
reais e setenta e quatro centavos) será destinado para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. 5.2.1. Consignar 
que os acionistas decidiram não distribuir os dividendos relativos ao exercício de 2021, nos termos do art. 202, § 4º, 
da Lei nº 6.404/1976. 5.3. Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasileiro, casado sob 
o regime da comunhão parcial de bens, empresário e advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-
72), com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, 
CEP 15.015-700, como Presidente; (ii) Milton Jorge de Miranda Hage, brasileiro, casado sob o regime da 
separação obrigatória de bens, administrador e advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF nº 028.241.918-72), com 
endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 
15.015-700, como Presidente; e (iii) Marcio Anisio Haddad, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, advogado, (RG nº 8.352.382-0/SSP-SP e CPF nº 038.536.778-35), com endereço comercial na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, como Secretário. 5.3.1. A posse 
dos Conselheiros ora reeleitos fi ca condicionada: (a) à apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, 
nos termos da legislação aplicável; e (b) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da 
Companhia, conforme Anexo I da presente ata. 5.4. Aprovar o montante de até R$2.045.116,55 (dois milhões, 
quarenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) como remuneração global anual dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente em via eletrônica, depois de lida 
e aprovada, assinada por certifi cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP, nos termos do art. 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, 
certifi cando que a mesma é cópia fi el da ata transcrita em livro próprio, assinada digitalmente pelos membros 
presentes. 29 de abril de 2022. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Anisio Haddad – Secretário. 
Acionistas Presentes: (i) Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., por Ronald Macedo Torres e Sebastião Cirelli; 
e (ii) Rodobens S.A., por Ronald Macedo Torres e Sebastião Cirelli. Marcio Anisio Haddad - Secretário. JUCESP nº 
266.716/22-2, em 25.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Edson Luiz Pas. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 939D-DCD7-AF58-AF38.
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