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DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
PORTARIA Nº 6973, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 
DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Diretor-Geral, nos dias 14, 15 e 20 de 
junho de 2022, devido ausência por motivos particulares do servidor comissionado, Prof.º Arnaldo 
de Freitas Vieira, titular do cargo. 

PORTARIA Nº 6974, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 
DETERMINA que os servidores JOEL DONIZETE ASSUMPÇÃO, BEATRIZ NAVES GONÇALVES E 
MARCIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA SILVA FERREIRA, sejam lotados no Gabinete do Vereador 
César Augusto Gelsi, a partir de 13 de junho de 2022. 
 
 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022 
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 06/2022, com base no 
art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, para Contratação de empresa para instalação de 
câmeras de monitoramento no Almoxarifado Municipal e no Centro de Saúde II “Hélio 
Lischiotto”, para a empresa VIP – INFORMÁTICA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ nº 14.548.319/0001-60, com endereço na VIP – 
INFORMÁTICA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 
14.548.319/0001-60, com endereço na Rua Duque de Caxias, 355, Centro, Monte 
Aprazível-SP, CEP 15150-000, no VALOR GLOBAL R$ 16.225,50 (dezessete mil 
duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 
 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 51/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 70/2022 
OBJETO: Aquisição de veículo tipo Ambulância. 
Data da realização da Sessão Pública: 05/07/2022 
Horário: 09h30min. 

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, 14 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADM 36/2022 
DISPENSA Nº 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI 
CNPJ sob nº 30.629.826/0001-85 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para videomonitorar os 10 (dez) 
acessos da cidade, através de câmeras com tecnologia IP e armazenamento das imagens 
em nuvem, possibilitando o acesso em tempo real às imagens disponibilizadas pelos 
equipamentos e recuperar às imagens do período desejado, através de plataforma 
própria.  

VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da data de sua assinatura com 
vigência para 12 meses, ou seja 07 de junho de 2023. 
VALOR TOTAL de R$1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais) 
mensais, totalizando R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) por 12 
meses. 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO- O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 079/2022; Processo 
licitatório nº 127/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto 
do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DIVERSOS PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
12/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 12/07/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 080/2022; Processo licitatório nº 128/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA CIRURGIAS DOS SISUS E CONFECÇÃO DE PRÓTESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 14/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/07/2022 
às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 081/2022; Processo licitatório nº 129/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO 
DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAL ENDODÔNTICO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 14/07/2022 às 13:30hrs.DATA E 
LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 
14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 082/2022; Processo licitatório nº 130/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
18/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 18/07/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Editais

 

 

 

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 

De conformidade com o Estatuto Social em vigor, ficam os 

associados do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em pleno gozo 

de seus direitos (art. 24, letra c e art. 25, inc. I), convocados para a 

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 26 (vinte e seis) 

de junho de 2022 (domingo), em sua sede social nesta cidade, na Rua 

Siqueira Campos nº 2943, às 10:00 (dez) horas (art. 45 inciso I cc art. 46, inciso 

I, letra “B”) com qualquer número de associados (art. 48, § 1º), para darem 

cumprimento à seguinte 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Julgar o Relatório e as contas da Diretoria Administrativa, com o Parecer do 

Conselho Fiscal; 

2. Empossar o Conselho Deliberativo eleito no último dia 05 (cinco) do corrente 

mês; 

3. Dar posse aos associados Hugues Rezende Souza e Everaldo Alves Nazareth 

Junior, eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 

Administrativa no último dia 05 (cinco) do corrente mês; 

4. Após a posse o Conselho Deliberativo eleito reunir-se-á, sob a presidência do 

Presidente da Assembléia, para a eleição e posse de seus dirigentes 

(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Secretário Adjunto) art. 45, inciso I 

do Estatuto Social, e os membros do Conselho Fiscal (art. 44, parágrafo único, 

incisos I, III e IV). 

 
 

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2022. 
 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

Edson Luis Pinto Soares 
          Presidente do Conselho Deliberativo   
  

 

UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 10h, em pri-
meira chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na 
Fazenda Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem 
do dia: a) Aumento de capital, no caso de deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 08 de julho de 2022; b) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros e defi nição dos cargos da Diretoria 
para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) Fixação do montante da remune-
ração dos Administradores da Companhia para os próximos 12 meses; e e) 
Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 2022. 
a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente                (14,15 e 16/6)

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 9h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aumento de capital, 
no caso de deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 08 de 
julho de 2022; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos mem-
bros e defi nição dos cargos da Diretoria para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) 
Fixação do montante da remuneração dos Administradores da Companhia para os 
próximos 12 meses; e e) Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 
06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente.     (14, 15 e 16/06)

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. JOFRE RAMOS DE VASCONCELOS NETO e JHENIFFER LEONEL OLIVEIRA, sendo 
ELE filho de ROBERTO ANTUNES PEREIRA e de ROSEMARY TIAGO DE 
VASCONCELOS, sendo ELA filha de JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA e de MARLIVÂNIA 
DE SOUZA LEONEL; 

2. TIAGO MIANI DA SILVA e SARA LARISSA DE ARAUJO PEREIRA, sendo ELE filho 
de OSMAIR PEDRO DA SILVA e de ANGELA BERNADETE MIANI SILVA, sendo ELA 
filha de ALIPIO CALIL PEREIRA e de CLEONICE MELLO DE ARAUJO PEREIRA, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
14/06/2022. 

 

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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.04.2022. Horário: 09h15. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 15.081-490, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. DELIBERAÇÕES: Deliberar sobre a reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Reunirão do Conselho de Administração que suceder a 
Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: Libano Miranda Barroso, brasileiro, casado, economista, (RG nº M-
2.063.971/SSP-MG e CPF nº 421.016.386-49), como Diretor Presidente; e (ii) Ademir Odoricio, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, (RG nº 90738198-32/SSP-RS e CPF nº 398.220.951-04), como Diretor Geral. Registro 
JUCESP: nº 290.569/22-9, em sessão de 07.06.2022.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Data: 29.04.2022. Horário: 9 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio 
Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante a totalidade do capital social. Deliberações: Em 
Assembleia Geral Ordinária: (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 31/12/2021; (ii) a aprovação da destinação 
dos resultados, apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021, no valor de R$52.543.743,15; (iii) a aprovação da 
reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, 
sendo eles: (a) Waldemar Verdi Junior, como Presidente do Conselho de Administração; (b) Milton Jorge de Miranda 
Hage, como Vice-Presidente; (c) Marcio Anisio Haddad, como membro efetivo; (d) Beny Maria Verdi Haddad; (e) Rosy 
Lavinia Roquette Verdi, como membro efetivo; (f) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira; e (g) Alessandra Escobar Verdi 
Kleinert; e (iv) a fi xação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a aprovação da nova retifi cação da deliberação da AGE de 
25/10/2021, com a fi nalidade de mencionar a redação correta dos períodos dos lucros utilizados na aludida 
distribuição; (ii) a alteração da denominação social para Rodobens Participações S.A.; e (iii) a aprovação da alteração 
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Registro JUCESP nº 295.063/22-1, em sessão de 10.06.2022.
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São José do Rio Preto,  Quarta-Feira,  15 de junho de 2022

EDIÇÃO DIGITAL

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 9h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aumento de capital, 
no caso de deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 08 de 
julho de 2022; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos mem-
bros e defi nição dos cargos da Diretoria para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) 
Fixação do montante da remuneração dos Administradores da Companhia para os 
próximos 12 meses; e e) Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 
06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente.     (14, 15 e 16/06)

UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 10h, em pri-
meira chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na 
Fazenda Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem 
do dia: a) Aumento de capital, no caso de deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 08 de julho de 2022; b) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros e defi nição dos cargos da Diretoria 
para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) Fixação do montante da remune-
ração dos Administradores da Companhia para os próximos 12 meses; e e) 
Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 2022. 
a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente                (14,15 e 16/6)

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2022, às 9h15min, na sede social da Rodobens Veícu-
los 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: Reuniu-se a totalida-
de dos membros do conselho de administração.  3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Ver-
di Junior, que convidou a mim, Marcio Anisio Haddad, para secretariá-lo.  4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apro-
vação da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria da ordem do 
dia, foi aprovado, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a reeleição dos mem-
bros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Libano Miranda Barroso, brasileiro, casado sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, economista, (RG nº M-2.063.971/SSP-MG e CPF nº 421.016.386-49), com endereço comercial 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Murchid Homsi, n° 1404, Vila Diniz, CEP 15.013-000, como Diretor 
Presidente; e (ii) Ademir Odoricio, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, (RG nº 90738198-32/SSP-RS e CPF nº 398.220.951-04), com endereço comercial na cidade de São José do 
Rio Preto/SP, na Avenida Murchid Homsi, n° 1404, Vila Diniz, CEP 15.013-000, como Diretor Geral. 5.1.1. A posse dos 
Diretores ora reeleitos fi ca condicionada: (a) à apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos ter-
mos 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 Reu-
nião, 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. Mar-
cio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certifi cando que a mesma é cópia fi el da ata transcrita em li-
vro próprio, assinada digitalmente pelos membros presentes. São José do Rio Preto/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente e Marcio Anisio Haddad – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Waldemar Verdi 
Junior; (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; e (iii) Marcio Anisio Haddad.  Marcio Anisio Haddad - Secretário. JUCESP 
nº 290.569/22-9 em 07.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RODOBENS CORPORATIVA S.A.
CNPJ nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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 
CORPORATIVA S.A., localizada na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, 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 art. 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76. 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: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (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 aprovação da 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 da Companhia para o exercício de 2022. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) 
a aprovação da nova retifi cação da deliberação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de 
outubro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na sessão de 26/11/2021, sob o nº 
562.078/21-6, retifi cada pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2021, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na sessão de 03/01/2022, sob o nº 781/22-8, com a fi nalidade 
de mencionar a redação correta dos períodos dos lucros utilizados na aludida distribuição; (ii) a alteração da 
denominação social para Rodobens Participações S.A.; e (iii) a aprovação da alteração do artigo 14 do Estatuto Social 
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 de votos e sem quaisquer restrições, o quanto 
segue: 5.1. Deliberações em Assembleia Geral Ordinária: (i) 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 23 de abril de 2022, na forma impressa, nas páginas A7, 
A8 e A9, e na forma digital, nas páginas A1, A2, e A3, nos termos do § 4º do art. 133 da Lei nº 6.404/1976. (ii) Aprovar 
a destinação do lucro líquido apurado no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021, no valor de 
R$52.543.743,15 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e 
quinze centavos), da seguinte forma: (a) o valor de R$2.627.187,16 (dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento 
e oitenta e sete reais e dezesseis 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; Com a contabilização dos efeitos decorrentes 
de ajustes de hiperinfl ação do patrimônio das investidas na conta de lucros dentro do patrimônio líquido da 
Companhia, conforme deliberação aprovada no item (ii.i) abaixo, considerar-se-á o valor de R$24.171.007,23 (vinte 
e quatro milhões, cento e setenta e um mil, sete reais e vinte e três centavos) como lucro para as demais destinações. 
(b) o valor de R$65.618.776,78 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e setenta e seis reais 
e setenta e oito centavos) foi declarado como dividendos intercalares, em montante superior ao dividendo 
obrigatório, nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas nas seguintes datas: 25/10/2021, no valor de 
R$25.618.776,78 (retifi cada pela Assembleia de 14/12/2021 e por esta Assembleia); 14/12/2021, no valor de 
R$20.000.000,00; e 29/12/2021, no valor de R$20.000.000,00; e (c) o valor de R$8.468.786,44 (oito milhões, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) será destinado 
para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. (ii.i) Aprovar a contabilização dos efeitos decorrentes de ajustes de 
hiperinfl ação do patrimônio das investidas na conta de lucros dentro do patrimônio líquido da Companhia, no valor 
de R$24.171.007,23 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e um mil, sete reais e vinte e três centavos), inclusive 
para fi ns de destinação do resultado do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021. (iii) Aprovar a reeleição 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 
2024, sendo eles: (a) Waldemar Verdi Junior, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal 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; (b) 
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 Vice-Presidente; (c) 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 membro efetivo; (d) Beny Maria Verdi Haddad, brasileira, 
viúva, empresária, (RG nº 5.762.294-2/SSP-SP e CPF nº 018.631.988-65), 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 membro efetivo; (e) 
Rosy Lavinia Roquette Verdi, brasileira, divorciada, empresária, (RG nº 3.283.359-3/SSP-SP e CPF nº 
786.307.548-34), com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 
conjunto 1502, 15° andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como membro efetivo; (f) Ena Lucia Escobar Verdi 
Caldeira, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, empresária e administradora de empresas, (RG 
nº 7.982.736-6/SSP-SP e CPF nº 114.988.228-00), com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1502, 15° andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como membro efetivo; 
e (g) Alessandra Escobar Verdi Kleinert, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, empresária 
e administradora de empresas, (RG nº 7.982.738-X/SSP-SP e CPF nº 062.353.628-54), com endereço comercial na 
cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1502, 15° andar, Jardim Paulistano, CEP 
01.452-000, como membro efetivo. (iii.i) 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. (iv) Aprovar o montante 
de até R$4.894.938,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais) como 
remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício 
de 2022. 5.2. Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Retifi car novamente a redação da deliberação da 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2021, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, na sessão de 26/11/2021, sob o nº 562.078/21-6, retifi cada pela Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na 
sessão de 03/01/2022, sob o nº 781/22-8, com a fi nalidade de mencionar a redação correta dos períodos dos lucros 
utilizados na aludida distribuição, qual seja: “a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$34.381.223,22 
(trinta e quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos); e a 
distribuição de dividendos intercalares no valor de R$25.618.776,78 (vinte e cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, 
setecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), com parte do lucro líquido do exercício de 2021”. (ii) 
Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. Em virtude de 
deliberação ora aprovada, o artigo 1º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 
1º - A RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade por ações, com o nome fantasia Rodobens Corporativa, 
regida pelo Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e 
em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”).” (iii) Aprovar a alteração do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 14 - Sem prejuízo das demais matérias que lhe são 
atribuídas por lei, competirá ao Conselho de Administração deliberar a respeito das seguintes matérias, além 
daquelas previstas em lei: I - Deliberar sobre: a) política de participação e de investimentos; b) planos de 
desenvolvimento e de investimentos, inclusive no que se refere às sociedades controladas, coligadas e subsidiárias; 
c) orçamentos operacionais e de investimentos, inclusive no que se refere às sociedades controladas, coligadas e 
subsidiárias; d) diretrizes para nortear a participação dos representantes da sociedade nas reuniões e assembleias 
das sociedades de que participe, inclusive quanto à indicação de nomes para o preenchimento de cargos de 
administração naquelas sociedades, sem prejuízo de igual competência também conferida à Assembleia Geral em 
caráter prevalecente; II - Aprovar previamente as seguintes matérias e operações, como condição de validade para 
sua realização perante terceiros: a) eleição, reeleição, destituição e/ou substituição dos Diretores da Companhia; b) 
alienação de bens imóveis; c) constituição de ônus reais e prestações de garantias a sociedades controladas, 
coligadas ou subsidiárias, ou demais empresas em que esta participa direta ou indiretamente, vedada, entretanto, 
tais operações em benefício de terceiros; e d)  xar a remuneração dos membros do Conselho Consultivo, conforme 
estabelece o parágrafo segundo do artigo 22 deste Estatuto Social; III - Orientar a Diretoria em questões por ela 
submetidas ao Conselho de Administração, bem como pelos representantes das demais sociedades controladas. IV - 
Examinar os balanços e balancetes, assim como os planos  nanceiros.” 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, 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 da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração (DREI), e a via da Junta Comercial assinada 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. São José do Rio Preto, SP, 29 de abril de 2022. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Anisio 
Haddad – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, p.p. 
Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iii) Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iv) Beny Maria Verdi Haddad; (v) Rosy 
Lavinia Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (vi) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; 
(vii) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. Waldemar Verdi Junior; e (viii) Marcio Anisio Haddad. Marcio Anisio Haddad 
– Secretário. JUCESP nº 295.063/22-1 em 10.06.2022. 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 2520-2EF8-64C3-E272.
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