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Documento assinado digitalmente 
conforme MP nº 2.200-2 de 

24/08/2021, que institui a 
Infraestrutura da Chaves Públicas 

Brasileira - ICP-Brasil.

ICMS: Alerj pede abatimento de dívida do 
RJ com a União para compensar perdas

A Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) pede 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) a concessão de medida 
cautelar para garantir ao esta-
do a compensação de perdas na 
arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre serviços 
de combustíveis, comunicação, 
energia e transporte coletivo, 
em decorrência de mudanças na 
legislação tributária. Segundo a 
Alerj, o objetivo de ajuizar a Ar-
guição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 

1000, distribuída à ministra Cár-
men Lúcia, é tentar evitar pre-
juízos na arrecadação fiscal do 
estado e o comprometimento da 
prestação de serviços públicos.

Homologação do acordo
A Lei Complementar 

194/2022, promulgada em ju-
nho, altera legislação anterior, 
como o Código Tributário Na-
cional (Lei 5.172/1966) e a 
Lei Kandir (Lei Complementar 
87/1996 para considerar bens 
e serviços essenciais os relati-
vos aos combustíveis, à energia 
elétrica, às comunicações e ao 
transporte coletivo.

Supremo recebe denúncia contra deputado federal 
Loester Trutis por comunicação falsa de crime

Por unanimidade, o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) recebeu denúncia contra 
o deputado federal Loester Tru-
tis (PL-MS) e seu assessor Ciro 
Nogueira Fidelis pela suposta 
prática dos crimes de comunica-
ção falsa de crime, porte ilegal e 
disparo de arma de fogo. A de-
cisão se deu na sessão virtual fi-
nalizada em 15/8, no julgamen-
to do Inquérito (INQ) 4857. Os 
dois passarão a responder a ação 
penal no STF.

Atentado - Em 20/2/2020, o 
deputado e seu assessor comu-
nicaram à Polícia Federal terem 
sido vítimas de um atentado, 
de madrugada, na BR-060, na 
saída de Campo Grande (MS). 
Segundo seu relato, enquanto se 
deslocavam para compromisso 
político no interior do estado, 
teriam sido surpreendidos por 
disparos provenientes de uma 
caminhonete, que atingiu o veí-
culo em que estavam. Nesse 
momento, Loester teria se pro-
tegido no interior do carro e se 
defendido com disparos de uma 
pistola de seu irmão. Ciro, por 
sua vez, teria realizado uma ma-
nobra e impedido a consumação 
do crime.

Simulação - No entanto, de 
acordo com a denúncia da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR), Loester e Ciro simula-
ram o atentado em uma estrada 

vicinal adjacente à rodovia BR-
060 e comunicaram à Polícia 
Federal a ocorrência de crime 
que sabiam não ter ocorrido. Se-
gundo a PGR, a perícia nas per-
furações no veículo refuta as de-
clarações do deputado e de seu 
assessor, e ambos ocultaram, em 
seus depoimentos, que haviam 
entrado em duas estradas vici-
nais no percurso.

Na última, foram encontra-
das oito cápsulas deflagradas 
de munição e um fragmento de 
vidro. Após sair dessa estrada é 

que o veículo pôde ser visto, pe-
las câmeras de fiscalização, com 
danos provocados por disparos. 
Há indícios que amparam a hi-
pótese de que eles teriam agido 
com a finalidade de capitalizar 
politicamente o parlamentar.

Defesa - Entre outros pontos, 
a defesa alegou a ausência de 
justa causa, a inépcia da denún-
cia, a nulidade do inquérito (que 
teria sido motivado por perse-
guição política) e a ausência de 
advertência quanto ao direito ao 
silêncio na fase inquisitorial.

Condições presentes - Em 
voto que conduziu o julgamen-
to, a relatora, ministra Rosa 
Weber, afirmou que a denúncia 
satisfaz as condições exigidas 
para a abertura do processo pe-
nal, pois traz prova da materia-
lidade dos delitos, por meio de 
laudos técnicos que atestam os 
disparos e os danos no carro em 
que estavam (alugado), de auto 
de apreensão de arma e de de-
poimentos em que foi formali-
zada a comunicação da prática 
de crime.
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Rosa Weber também rebateu a tese de desvio de finalidade na atuação da autoridade policial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

CARTA CONVITE N.º 009/22 – Objeto: contratação de empresa para fornecimento 

de ativos de tecnologia, conforme descritivo do ANEXO I - DESCRITIVO, sob-res-
ponsabilidade da Secretaria de Municipal da Casa Civil.. DATA DE ENTREGA DOS 

ENVELOPES: até o dia 25/08/2022 às 09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 

25/08/2022 às 09:00h. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolim-
popaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pregao@

campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, situada na Av. 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 
horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

LEANDRO BIZETTO

Secretário da Casa Civil

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial Nº024/2022 – Objeto: Aquisição de armários tipo arquivo para pasta 

suspensa para suprir a necessidade do CRAS Ipeúna, Casa Lar e sede da Secretaria 

de Promoção Social de Ipeúna/SP. Encerramento: às 09h00 do dia 31/08/2022; O edital e anexos 

encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, situado na 

Rua 01, 275 – Centro, Ipeúna/SP, no horário das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30, em 

dias úteis ou na página: http://transparencia.ipeuna.sp.gov.br/Compras-033. Informações pelo 

telefone (19)3576-9007 ou e-mail licitacao@ipeuna.sp.gov.br.

Ipeúna, 17/08/2022. Diego Heron Pinheiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 019/2022 – 3ª VERSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº: 1.530/2022 - SECRETARIAS REQUISITANTES: Secretaria Municipal Desenvolvimento 
Urbano. OBJETO: Constituição de sistema de registro de preços para aquisição de gabiões, 
arame de amarração, colchão reno, manta geotêxtil e pedra britada, conforme edital e anexos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: até o dia 01/09/2022 entre 8h30 e 
09:00 horas. DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 
01/09/2022, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada 
na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.375, Bairro Jardim São Matheus, na cidade de 
Vinhedo/SP, Anfiteatro do Centro Médico Dr. Manoel Matheus Neto. LOCAL PARA CONSULTA 
E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na íntegra será fornecido aos interessados a partir 
de 19/08/2022, na Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal, na Rua Humberto 
Pescarini, nº 330, bairro Centro, Vinhedo (SP), CEP 13.280-085, no horário das 11 às 16 horas, 
de segunda a sexta-feira, mediante o pagamento do valor da pasta ou, gratuitamente, por meio 
do site www.vinhedo.sp.gov.br. VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).

HSM DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME n° 01.619.385/0001-32 NIRE N° 35.300.370.112

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
I. Data, hora e local: 01/06/2022, às 15 horas, na sede da Companhia, situada em Alphaville, Barueri 
(SP) II. Presenças e convocação: Presente a acionista titular de 100% das ações, Anima Holding 
S.A.. Em virtude da presença da única acionista da companhia, as formalidades de convocação 
foram dispensadas. III. Instalação e composição da Mesa: O conclave foi instalado com a presença 
da única acionista. Presidente, Sr. Marcelo Battistella Bueno e, Secretário, o Sr. Ricardo Cançado 
Gonçalves de Souza. IV. Ordem do dia: (ITEM I) Deliberar sobre o aumento do capital social da 
companhia no importe R$ 5.292.000,00, mediante a emissão de 355.168 novas ações ordinárias 
nominativas, de forma que o capital social passe ser de R$ 44.604.630,45. O preço de emissão das 
novas ações emitidas será de R$ 14,8999909901793 por ação. As novas ações serão integralizadas 
conforme boletim de subscrição. (ITEM II) Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social para contemplar o eventual aumento de capital social. V. Deliberações: (ITEM I) A 
única sócia aprovou o aumento do capital social da sociedade no importe R$ 5.292.000,00, mediante 
a emissão de 355.168 novas ações ordinárias nominativas, de forma que o capital social passe a ser 
de R$ 44.604.630,45. O preço de emissão das novas ações emitidas será de R$ 14,8999909901793 
por ação. O capital será integralizado mediante conversão de adiantamento para futuro aumento 
de capital (AFAC) já realizado e em moeda corrente nacional. As novas ações serão Integralizadas 
conforme boletim de subscrição, que segue anexo e faz parte integrante da presente ata. (ITEM II) Foi 
aprovada a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passou a ter a seguinte 
redação: “Artigo 5. O capital social da companhia é de R$44,604,630,45 (quarenta e quatro 
milhões e seiscentos e quatro mil e seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), 
dividido em 2.993.390 (dois milhões e novecentos e noventa e três mil e trezentos e noventa) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de todos e 
quaisquer ônus”. VI. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 417.741/22-4 em 16/08/2022. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

IGUATEMI S.A.
Companhia Aberta - Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 60.543.816/0001-93 - NIRE nº 35.300.027.248
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2022, às 14h00, na sede social da Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou 
“Companhia”), na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar, CEP: 01455-070, na cidade e Estado de São 
Paulo. Convocação: Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei n° 6.404/76, no Jornal 
Diário de Notícias nos dias 29, 30 e 31 de março de 2022, nas páginas 12, 08 e 11 respectivamente, bem 
como divulgado simultânemanete em sua página na internet. Presenças: Acionistas titulares de (i) 
533.201.699 ações ordinárias, correspondentes a 70,09% do total de ações com direito a voto e (ii) 
77.692.690 ações preferenciais, correspondentes a 21,48% do total de ações preferenciais, totalizando 
54,43% do capital social da Companhia, conforme se verifica (i) pelas assinaturas no “Livro de Presença 
de Acionistas”; e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da instituição 
escrituradora das ações da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Presentes também o Sr. Guido Barbosa de Oliveira, 
representante da administração da Companhia, o Sr. Jorge Moyses Dib Filho, membro do Conselho Fiscal 
da Companhia, e o Sr. Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata, representante da Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., auditores independentes da Companhia. Mesa Dirigente: Presidente: Sra. Flávia 
Maria Araújo Dini Braia Rosa Secretária: Sra. Daniela Tieko Ishikawa Baptista. Publicações: As 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, bem como os demais documentos a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, foram publicados 
em versão resumida no dia 25 de março de 2022, no Jornal “Diário de Notícias”, na página 23, com 
divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nas páginas 
21 a 25, e disponibilizados aos acionistas, na sede da Companhia e no site da CVM, em 15 de março de 
2022 , em conformidade com a referida Lei e com as normas da CVM aplicáveis. Foi dispensada a leitura 
dos documentos referidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/76. Documentos da Companhia: Os 
documentos e informações relativos às matérias da ordem do dia da Assembleia e os demais documentos 
e informações previstos nas Instruções da CVM foram disponibilizados por meio do Sistema de 
Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 481/2009, na sede 
social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (https://ri.iguatemi.com.br/), e nos sites da 
B3 S.A. -Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), com 30 (trinta) dias 
de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº6.404/76 e da regulamentação da CVM aplicável. 
Ordem do Dia e Deliberações: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes aprovaram 
a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei n° 6.404/76. Após a leitura do mapa de votação 
consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para 
consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, 
foram tomadas as seguintes deliberações: 1) Exame, Discussão e Votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social encerrado em 
31/12/2021: De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas 
do parecer, sem ressalvas, da EY Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos acionistas 
presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, 
foram aprovados, por maioria, com 527.628.645 votos a favor, representando 98,95% dos votos válidos, 
com 119.730 votos contrários, representando 0,02% dos votos válidos, e com 5.453.324 abstenções, 
inclusive dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 15 de março de 2022. 2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2021: Após a análise, foi aprovada, por unanimidade, com 533.201.699 votos a favor, 
representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a seguinte destinação 
para o lucro do exercício findo em 31/12/2021, no valor de R$ 239.024.174,00: (a) R$ 11.951.208,70 
para a constituição da reserva legal; (b) R$ 90.000.000,00 para distribuição de dividendos; e (c) R$ 
137.072.965,30 para a constituição da reserva de lucros a realizar. Os dividendos ora aprovados têm 
como data de corte para definição dos acionistas a que eles farão jus a posição acionária da Companhia 
ao final do dia 29 de abril de 2022, sendo que, a partir de 2 de maio de 2022, as ações da Companhia 
serão negociadas ex-dividendos, e deverão ser pagos em três parcelas iguais de R$ 30.000.000,00, sendo 
o pagamento da 1ª parcela em 10 de maio de 2022, da 2ª parcela em 10 de agosto de 2022 e da 3ª 
parcela em 10 de novembro de 2022. 3) Aprovação da Remuneração Global dos Administradores: 
Após os esclarecimentos necessários, foi aprovado, por maioria, com 528.188.889 votos a favor, 
representando 99,06% dos votos válidos, com 262.650 votos contrários, representando 0,05% dos votos 
válidos, e com 4.750.160 abstenções, o montante global de até R$ 31.061.335,25 para a remuneração, 
em conjunto, dos Administradores tanto da Companhia como também da sua subsidiária Iguatemi 
Empresa de Shopping Centers S.A. para o exercício social de 2022, cabendo ao Conselho de Administração 
individualizar tal montante entre os membros da administração da Companhia. 4) Instalação e Eleição 
dos Membros do Conselho Fiscal e dos Respectivos Suplentes, Bem Como Fixação de Sua 
Remuneração: Foi registrado o recebimento de pedidos de instalação do Conselho Fiscal por acionistas 
titulares de ações preferenciais representativas de mais de 1% do total de ações preferenciais da 
Companhia, formando assim o quórum necessário para a instalação do Conselho Fiscal, nos termos da 
regulamentação da CVM. Instalado o Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes membros com 
487.188.850 votos a favor, representando 99,06% dos acionistas presentes à Assembleia, sem votos 
contrários, e com 4.630.430 abstenções, representando 0,94% dos acionistas presentes à Assembleia: (i) 
JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 
4.482.938 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Baronesa de Itu, no 544, ap. 51, como membro titular, e ANTÔNIO ADRIANO 
FARINHA CAMPOS, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº RG 50.679.88-
0, inscrito no CPF/ME sob no 643.055.388-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, 
na Rua Fidalga, no 950, Vila Madalena; como seu suplente; (ii) LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS, brasileiro, 
divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº G 08.553.697-7 Detran/RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o no 021.057.757-64, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Babaçú, no 117/301, CEP 21931-230 como membro titular, e SÉRGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 
007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua 
Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar, como seu suplente; e (iii) NESTOR GUIMARÃES NETO, brasileiro, 
divorciado, economista, inscrito no CPF/ME sob nº 238.249.647-91, residente e domiciliado na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular, e ROBERTO SCHNEIDER, brasileiro, divorciado, 
engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
497.645.788-53, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Vicente de 
Castro, como seu suplente. O Presidente da Mesa registrou o recebimento do currículo dos conselheiros 
ora eleitos, bem como suas declarações de independência e demais documentos pertinentes. Foi 
declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para 
investidura no cargo. Os Termos de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais 
ora eleitos ficam arquivados na sede da Companhia. Foi aprovada pelos acionistas titulares de ações com 
direito a voto presentes, por unanimidade, com 487.188.850 votos a favor, representando 99,06% dos 
acionistas presentes à Assembleia, sem votos contrários, e com 4.630.430 abstenções, representando 
0,94% dos acionistas presentes à Assembleia, a fixação da remuneração global dos membros eleitos do 
Conselho Fiscal da Companhia em até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se 
pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos 
presentes. Mesa: Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa - Presidente; Daniela Tieko Ishikawa Baptista - 
Secretária. Daniela Tieko Ishikawa Baptista - Secretária. A presente é cópia fiel do termo lavrado em 
livro próprio. JUCESP nº 228.296/22-5 em 06/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Proinfusion S.A.
CNPJ nº 07.028.603/0001-40

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

Balanço Patrimonial

Ativo 2021

Circulante 91.944.985,38

Caixa e equivalentes de caixa 26.128.013,61

Clientes a receber 36.160.404,23

Estoques 18.797.500,04

Impostos a recuperar 7.656.151,53

Créditos diversos 3.202.915,97

Não circulante 14.214.025,84

Investimento 10.603.328,61

Imobilizado 3.610.697,23

Total do ativo 106.159.011,22

Passivo 2021

Circulante 51.831.050,84

Fornecedores 40.469.982,82

Impostos, taxas e contribuições 8.743.428,47

Outras obrigações 2.617.639,55

Não circulante 5.684.396,56

Outras contas a pagar 5.684.396,56

Patrimônio líquido 48.643.563,82

Capital social 42.000,00

Reservas de capital 39.988.000,00

Reservas de lucros 8.400,00

Lucros acumulados 2.037.825,82

(-) Lucro distribuído no período (4.161.053,93)

Resultado do periodo 10.728.391,93

Total do passivo e do patrimônio líquido 106.159.011,22

Demonstração do Resultado
2021

Receita bruta de mercadorias (192.834.057,29)

Deduções de receita bruta 1.453.681,45

Custos das mercadorias vendidas 150.775.059,08

Resultado com vendas de mercadorias (40.605.316,76)
Receita Bruta de serviços (74.926.402,59)

Deduções da receita bruta 8.690.051,57

Custos dos serviços prestados 8.197.029,99

Outros custos 61.768.741,19

Resultado com prestação de serviços 3.729.420,16
Lucro bruto (36.875.896,60)
Despesas com vendas 267.464,79

Despesas com pessoal 5.679.009,61

Despesas gerais e administrativas 13.005.177,52

Despesas tributarias 257.757,06

Demais despesas/receitas operacionais 2.432.563,63

Lucro (prejuízo) operacional (15.233.923,99)
Receitas financeiras 371.879,49

Despesas financeiras 46.514,50

Resultado com participações societarias (392.698,81)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas 25.695,18
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (15.208.228,81)
Imposto de renda e contribuição social 5.971.542,41

Imposto de renda e contribuição social diferido (1.491.705,53)

Lucro (prejuízo) do exercício (10.728.391,93)

Diretoria
Gilberto Schapira

Diretor
Fabiano Alamino Marcato
TC/CRC 1SP179937/O-2

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa

Carbonext Holding S.A.
CNPJ/ME nº 41.643.197/0001-64 - NIRE 3530059569-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 08/07/2022
Data, Horário e Local: Aos 08/07/2022, às 11h, na sede social em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: Presidente: Janaina Corrêa da Fonseca Dallan, Secretário: 
Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Aprovar a eleição da Sra. Franciele Salvador, 
brasileira, solteira, advogada, RG nº RG 5454211-1 SSP/SC, CPF/ME nº 073.648.179-64, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, na Rua Dr Diogo de Faria, 917, apto 124, Vila Clementino, CEP 04037-003, ao cargo de Diretora, para um mandato 
unificado de 2 anos a contar da presente data;  (ii) Aprovar a reeleição (i) da Sra. Janaina Corrêa da Fonseca Dallan, 
brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira florestal, RG nº 26.695.231-8 SSP/SP, CPF/ME nº 
282.713.338-52, CREA-SP nº 5.062.289, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Inhambu, 917, apto 112, Moema, 
CEP 04520-013, para o cargo de Diretora; e do (ii) Sr. Victor Souza de Mattos, brasileiro, casado, administrador, RG nº 
43.896.361 SSP/SP, CPF/ME nº 349.005.528-44, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Zacarias de Gois, nº 881, 
apartamento 62, Parque Colonial, CEP 04610-002, para o cargo de Diretor, para unificação dos mandatos dos membros da 
Diretoria, ambos para um mandato unificado de 2 anos a contar da presente data. Os Diretores ora eleitos e reeleitos são 
empossados de acordo com os Termos de Posse e declaram, para os devidos fins e efeitos legais e sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos 
do artigo 147 da Lei das S.A. Diante do disposto acima, a Diretoria passa a ser composta por 3 Diretores com mandato 
unificado de 2 anos a contar da presente data, sendo eles: (i) Janaina Corrêa da Fonseca Dallan; (ii) Victor Souza de 
Mattos; e (iii) Franciele Salvador, acima qualificados.  (iii) Ratificar que a administração da Companhia não possuirá 
remuneração. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 08/07/2022. Mesa: Janaina Corrêa da Fonseca Dallan - 

Presidente; Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: 
Janaina Corrêa da Fonseca Dallan; Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho; Thomas Roderick Caldecott Baird.

Carbonext Holding S.A.
CNPJ/ME nº 41.643.197/0001-64 - NIRE 3530059569-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 04/07/2022
Data, Horário e Local: Aos 04/07/2022, às 10h, na sede social em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Presidente: Luciano Roberto Corrêa da Fonseca Filho, representante legal da acionista Carbonext 
Holdings LLC; Secretário: Victor Souza de Mattos. Ordem do Dia e Deliberações: (i) o aumento do capital social, de 
R$ 1.506.345,36 para R$ 17.722.779,20, um aumento, portanto, no valor de R$ 16.216.433,84, mediante a emissão de 
16.216.433 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tendo seus respectivos preços de emissão sido fixados 
com base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A., as quais foram totalmente subscritas e integralizadas nesta data em 
moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição. As ações serão totalmente integralizadas na presente data 
mediante a capitalização dos seguintes mútuos existentes entre a subscritora, na qualidade de credora, e a Companhia, na 
qualidade de devedora: (a) mútuo no valor de US$ 200.000,00 / R$ 1.060.000,00, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB083820; 
(b) mútuo no valor de US$ 1.200.000,00 / R$ 6.360.000,00, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB087665; (c) mútuo no valor de 
US$ 1.565.041,30 / R$ 8.294.718,89, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB107898; e (d) mútuo no valor de US$ 94.339,62 / 
R$ 500.000,00, com juros no valor de US$ 323,58 / R$ 1.714,95, registrados no BCB (ROF-IED) nº TB108845; e (ii) a alteração 
da Cláusula 2.1 do Estatuto Social, de forma a refletir o aumento do capital social aprovado no item “i” acima, que passará a 
constar com a seguinte e nova redação: “2.1 O capital social é de R$ 17.722.779,20, totalmente subscrito e integralizado, dividido 
em 16.282.891 ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo: (i) 16.282.890 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal (“Ações ON”); e  (ii) 1 ação preferencial, classe 1, nominativa e sem valor nominal (“Ações PN1” e, em conjunto com as 
Ações ON, as “Ações”).” Encerramento: Formalidades legais. São Paulo/SP, 04/07/2022. Mesa: Luciano Roberto Corrêa da 
Fonseca Filho - Presidente; Victor Souza de Mattos - Secretário. Acionista Presente: Carbonext Holdings LLC Por: Janaina 
Corrêa da Fonseca Dallan, Cargo: Administrador e Por: Luciano Roberto Corrêa da Fonseca Filho. Cargo: Administrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
PREGÃO ELETRÔNICO ABERTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES:
Nº: 075/2022 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE SORO FISIOLÓGICO E RINGER LACTATO – TÉRMINO DE ENVIO, ABERTURA 
E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 01 de setembro de 2022, às 13:45 horas - 
INÍCIO DA FASE DE LANCES: 01 de setembro de 2022, às 14:00 horas. Disponível 
no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.bb.com.br, 
ou www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site 
www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2191.

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI - Secretário Municipal de Saúde.

STF derruba exigência de lei mineira para 
isenção de IPVA em transporte escolar

Por maioria de votos, o Ple-
nário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) declarou inconstitu-
cional condição imposta por lei 
de Minas Gerais para conceder 
isenção de Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automoto-
res (IPVA) a veículos utilizados 
para o serviço de transporte es-
colar que não seja contratado por 
prefeitura: ser filiado a coopera-
tiva ou sindicato. A decisão foi 
tomada no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5268, ajuizada pela Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR). O dispositivo questio-
nado é o artigo 3º, inciso XVII, 
da Lei estadual 14.937/2003, 

com a redação dada pela Lei 
18.726/2010. Na ação, a PGR 
sustentava, entre outros pontos, 
que, ao coagir a filiação, a nor-
ma feria a liberdade de associa-
ção e a liberdade sindical.

Tratamentos diferentes 
-- Em seu voto pela procedên-
cia do pedido, o ministro Dias 
Toffoli explicou que, em relação 
a proprietário não filiado a en-
tidade associativa, a norma só 
confere o benefício caso o servi-
ço seja contratado por prefeitu-
ra. A seu ver, não há justificativa 
razoável para conferir tratamen-
tos diferentes a proprietários de 
veículos que prestam o mesmo 
serviço.

Mantida invalidade de aumento da contribuição 
previdenciária de transportadores autônomos

O Supremo Tribunal Federal 

(STF) reafirmou sua jurisprudên-

cia sobre a inconstitucionalidade 

de normas que alteraram a base 

de cálculo da contribuição previ-

denciária devida sobre a remune-

ração de trabalhadores autônomos 

em fretes, carretos e transporte de 

passageiros. A decisão, unânime, 

foi no Recurso Extraordinário 

(RE) 1381261, com repercussão 

geral (Tema 1.223).

Legalidade tributária - O 

recurso foi interposto por uma 

empresa do ramo de transpor-

te e logística contra decisão do 

Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) que, contrariando a juris-

prudência do Supremo, havia 

reconhecido a legalidade do De-

creto 3.048/1999 e da Portaria 

1.135/2001 do então Ministério 

da Previdência e Assistência So-

cial.
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