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TRAMONTINA DELTA S. A.
Recife – PE - CNPJ nº 02.508.145/0001-23 - NIRE: 26300012847 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de abril de 2022, às 17h00min (dezessete horas), na sede social da Companhia sita na Av. Barão do 
Bonito, nº 1.110, Bairro da Várzea, em Recife, PE. 2. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas, representando a totalidade do Capital 
social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, Sr. 
Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Feitas no Jornal Diário da Manhã nas edições Impressa e Digital com link de acesso 
https://www.diariodamanha-pe.com.br/edicoespublicpart/ a) Edital de Aviso aos Acionistas, publicado nas edições de 24, 25 e 
26/02/2022; b) Edital de Convocação aos Acionistas, publicado nas edições de 06, 07 e 08/04/2022; e, c) Demonstrações Contábeis 
do Exercício de 2021, publicadas na edição de 24/03/2022. 5. ORDEM DO DIA: I- EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar as 
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria, e do Conselho de Administração; e 4. 
Eleição do Conselho de Administração. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 1. Atualização do objeto social da Companhia, 
com a inclusão de novas atividades; 2. Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
mediante subscrição particular pelos acionistas; e 3. Sua consequente alteração estatutária. 6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: A 
Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou:
I- EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1) As contas dos administradores e todos os atos administrativos, rela¬tivos ao exercício 
encerrado em 31/12/2021; 6.2) O Prejuízo do Exercício no valor de R$ 10.435.522,32 que será absorvido nos próximos exercícios, de 
acordo com o Art. 189 § único da Lei 6404/76; 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas 
ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou 
os honorários da Diretoria Executiva na importância global de até R$ 305.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo 
Conselho; 6.4) Aceitar, em atendimento à sua solicitação, a saída da Presidência e do próprio Conselho de Administração para o qual fora 
eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 20 de abril de 2021, e a contar de 30 de abril de 2022, do Sr. Clovis Tramontina, brasileiro, 
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF nº 249.408.360-53, 
residente e domiciliado na Rua Elisa Tramontina, nº 492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. Os demais Conselheiros eleitos na data 
de 15 de abril de 2020 também encerram, excepcionalmente, o seu mandato em 30 de abril de 2022. Ato contínuo, eleger ou reeleger os 
novos Conselheiros para o mandato estatutário do triênio a iniciar em 01 de maio de 2022 e a findar 30 de abril de 2025, constatando-se 
terem sido eleitos ou reeleitos os seguintes novos Membros: Presidente: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro, portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 
299, apto. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010; Vice-Presidente: Sr. Marcos Tramontina, brasileiro, casado pelo regime de 
separação total de bens, administrador, portador da CI-RG nº 3060615782, da SJS/RS e do CPF nº 007.579.050-56, residente e 
domiciliado na Rua Carlos Fetter, nº 600, apto. 902, em Farroupilha, RS, CEP 95170-464; e, demais componentes: Sr. Joselito Gusso, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº 
418.620.900-68, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, apto. 1502, Bl. A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140; Sr. 
Ildo Paludo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1001291846, da SSP/DI-RS e 
CPF nº 173.018.580-00, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000; e, o Sr. Inácio 
Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF 
nº 313.626.130-53, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, apto. 42, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. II- EM 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.5) O aumento do capital social, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e integralizado nesta 
data pelos acionistas constantes no Boletim de Subscrição abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional, sendo parte 
mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento, 
serão emitidas novas 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias, nominativas, ao valor nominal de R$ 1,00 cada uma e ao preço de 
emissão de R$ 1,00 cada uma, registrando-se que o preço de emissão dessas ações foi fixado tendo em vista a perspectiva de 
rentabilidade e o valor do patrimônio líquido desta Companhia. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do 
capital que foi subscrito e integralizado unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 
(Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 25 de abril de 2022- 1) Nome e identificação do subscritor. – 2) Quantidade de 
Ações Subscritas (todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 e ao preço de emissão de R$ 1,00, cada uma). – 3) Valor Total 
da Subscrição - R$. – 4) Valor integralizado no ato mediante aproveitamento de créditos contábeis - R$.   –   5) Valor integralizado em 
moeda corrente nacional, nesta data - R$; 6) Assinatura do acionista subscritor. 1) CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. 
25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.541/0001-70, registrada na JucisRS 
sob o nº 43205284359, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Ildo Paludo. – 2) 8.434.000 – 3) 8.434.000,00 – 4) 
8.434.000,00 – 5) 0,00.  2) BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. 25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos 
Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.558/0001-28, registrada na JucisRS sob o nº 43205283701, em 15/04/2004, representada 
por seu Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon. – 2) 10.528.000 – 3) 10.528.000,00 – 4) 10.528.000,00 – 5) 0,00.  3) RENATO 
TRAMONTINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. Presidente Kennedy, nº 444, em Carlos Barbosa, 
RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.704.827/0001-08 e registrada na JucisRS sob o nº 43205371090, em 08/09/2004, representada por seu 
Diretor-Presidente, Sr. Renato Tramontina. – 2) 1.038.000 – 3) 1.038.000,00 – 4) 0,00 – 5) 1.038.000,00. TOTAL: 2) 20.000.000 – 3) 
20.000.000,00 – 4) 18.962.000,00 – 5) 1.038.000,00. Recife, PE, em 25 de abril de 2022. Rui José Baldasso – Diretor. Igor Bocchese 
Arregui – Diretor. 6.6) Verificado o aumento do capital na forma do item anterior, dá-se a seguinte nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia: Artigo 5º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 249.500.000,00 (duzentos e quarenta e nove 
milhões e quinhentos mil reais), dividido em 249.500.000 (duzentas e quarenta e nove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, 
nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma. 6.7) Decidiu não incluir novas atividades no objeto social, por não haver 
necessidade; 7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e la¬vrada a presente ata que é assinada por 
todos os presentes à Assembleia. Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secre¬tá¬rio; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo 
Paludo p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon; e, por Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda, Renato 
Tramontina. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio, pág. 48 e são autênticas as assinaturas nele 
apostas. Recife, PE, 25 de abril de 2022. Eduardo Scomazzon – Presidente Ildo. Paludo - Secretário. Certifico o Registro em 06/06/2022 
Arquivamento 20229134785 de 06/06/2022 Protocolo 229134785 de 25/05/2022. Este documento pode ser verificado em 
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx Chancela 58457774169600

Governo Federal realiza 
entrega de internet para 

estudantes e documentos de 
propriedade de terra em Natal 

(RN)
O Presidente Jair Bolsonaro participou do evento que contou 

ainda com outras entregas para beneficiar a população local

P r e s i d e n t e  d a 

OR e p ú b l i c a ,  J a i r 
B o l s o n a r o , 

participou, nesta sexta-feira 
(17/06), em Natal (RN), de 
evento com um conjunto de 
e n t r e g a s  d o  G o v e r n o 
Federal, como ações do 
Programa Internet Brasil, 
ampliação de internet Wi-Fi 
g r a t u i t a  p a r a  p r a ç a s , 
concessão de documentos 
de  t i t u lação  de  te r ra , 
a u t o r i z a ç ã o  p a r a  a 
p e r f u r a ç ã o  d e  p o ç o s 
artesianos e instalação de 
dessalinizadores.
 No evento, foi feita a 
entrega simbólica de chips 
de celular com pacote de 
d a d o s  p a r a  a c e s s o  à 
internet banda larga gratuita 
a estudantes de escola 
pública de Mossoró (RN). A 
in ic ia t iva faz par te do 
Programa Internet Brasil, do 
M i n i s t é r i o  d a s 
C o m u n i c a ç õ e s .  A s 
p r i m e i r a s  c i d a d e s 
beneficiadas pelo programa 
serão Caicó (RN), Mossoró 
( R N ) ,  C a r u a r u  ( P E ) , 
Petrolina (PE), Juazeiro 
(BA) e Campina Grande 
(PB). Depois, o programa 
segue para todo o país.
 "Ao estar com esta 
criançada ao nosso lado, a 
g e n t e  v ê  a  n o s s a 
responsabilidade com estes 
q u e  b r e v e m e n t e  n o s 
s u c e d e r ã o .  D e v e m o s 
trabalhar e nos empenhar 
por  e les" ,  des tacou  o 
Presidente Jair Bolsonaro 
em seu discurso.
 O Internet Brasil leva 
acesso gratuito à internet 
e m  b a n d a  l a r g a 
móvel para alunos matricula
dos na educação básica da 
rede pública de ensino que 
integram famílias inscritas 
no Cadastro Único para 
P r o g r a m a s 
Sociais  (CadÚnico),   do 
Governo Federal.
 O Internet Brasil vai 
distribuir cerca de 700 mil 
chips com pacote de 20 
gigabites para estudantes 
de baixa renda do 3° ano do 
ensino fundamental até o 
ensino médio, de escolas 
p ú b l i c a s  d a s  r e d e s 
municipal e estadual, de 
acordo com o Ministério das 
Comunicações. Somente 
neste ano, cerca de 10 mil 
unidades serão entregues, 
sendo 1,8 mil no Rio Grande 
do Nor te .  O acesso à 
internet será levado também 
a estudantes de escolas e 
comunidades indígenas e 
qu i l ombo las ,  a l ém de 
escolas especiais sem fins 
lucrativos.

 Ainda na área das comunicações, foi 
anunciada a distribuição de 3.125 mil kits de 
conversores digitais para famílias do Rio Grande 
do Norte, do Ceará e do Maranhão. A iniciativa 
integra o Programa Digitaliza Brasil, que leva o 
sinal digital a televisores de todo o Brasil. Eles 
permitem que as televisões antigas recebam o 
sinal digital. Apenas no Rio Grande do Norte, 16,5 
mil famílias dos municípios de Touros, São Bento 
do Trairi, Barcelona e Guamaré poderão ser 
beneficiadas.
 O Governo Federal, por meio do Ministério 
das Comunicações, também ampliou a conexão 
gratuita via Wi-Fi para 48 praças públicas da 
capital potiguar por meio da Infovia Potiguar – 
infraestrutura de rede de fibra óptica que garante 
internet de qualidade, de alta velocidade e 
gratuita. Para a entrega, foi investido cerca de R$ 
1,4 milhão, de acordo com o ministério.

Propriedade de terra e acesso à água
Durante o evento, foi anunciada a entrega de 
documentos titulatórios pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). O 
Presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Incra, 
Geraldo Melo Filho, fizeram a entrega presencial 
de títulos a três moradores de assentamentos do 
Rio Grande do Norte. De 2021 até o momento, o 
Incra entregou 2,7 mil títulos de terra, sendo 1,7 
mil definitivos e mil provisórios.
 O Presidente da República, Jair Bolsonaro, 
afirmou que dos 360 mil títulos de terra entregues 
de 1999 a 2022, mais de 300 mil estão na mão de 
mulheres. Ele as parabenizou e afirmou que o 
Governo confia nelas para administrar essas 
propriedades.
 E para garantir água de qualidade à 
população, foi assinada ordem de serviço para a 
perfuração 2 mil poços artesianos em 166 
municípios do Rio Grande do Norte e a instalação 
de 200 dessalinizadores no estado. A ação é do 
Programa Força-Tarefa das Águas para facilitar o 
acesso à água potável, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social do Rio 
Grande do Norte. Cerca de 450 mil pessoas serão 
beneficiadas com a iniciativa.
 Segundo o Presidente Jair Bolsonaro, as 
entregas feitas no país pelo Governo Federal são 
uma obrigação já que todo o recurso vem da 
população. Ele ainda afirmou que a água tem sido, 
cada vez mais, uma realidade no Nordeste. O 
Governo segue com esforços concentrados para 
levar água de qualidade aos brasileiros que 
moram em comunidades rurais desassistidas 
pelas companhias de saneamento.
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 Petrobras anunciou nesta sexta-feira (17) reajustes 

Ade 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço 
do diesel. Os novos valores passam a vigorar a 

partir deste sábado (18). 
 A empresa informou que o preço médio de venda de 
gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 
4,06 por litro. O último ajuste ocorreu em 11 de março, há 
99 dias.

Petrobras anuncia novo aumento de combustíveis
Gasolina terá reajuste de 5,2% e diesel, de 14,2%

 Para o diesel, o reajuste ocorre 39 dias depois do aumento 
anterior. O preço médio de venda da Petrobras para as 
distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último 
ajuste ocorreu no dia 10 de maio. 
 O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, 
não sofreu reajuste. Em nota para divulgar os aumentos, a Petrobras 
afirmou que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o 
mercado global, mas sem repasse imediato para os preços internos 
da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. 
 "Esse posicionamento permitiu à Petrobras manter preços de 
GLP estáveis por até 152 dias; de diesel por até 84 dias; e de 
gasolina por até 99 dias. Esta prática não é comum a outros 
fornecedores que atuam no mercado brasileiro que ajustam seus 
preços com maior frequência, tampouco as maiores empresas 
internacionais que ajustam seus preços até diariamente".

Repercussão
 Já pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à 
Petrobras pelo novo reajuste. 
 "O Governo Federal como acionista é contra qualquer reajuste 
nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em 
plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na Lei 
das Estatais", postou o presidente. 
 Em seguida, ele citou a possibilidade de uma greve de 
caminhoneiros, em decorrência do preço dos combustíveis. 
 "A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus 
presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu 
com a greve dos caminhoneiros em 2018, e as consequências 
nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo".
 O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também 
criticou o reajuste anunciado nesta sexta-feira e pediu a renúncia 
imediata do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho.
 "O presidente da Petroras tem que renunciar imediatamente", 
tuitou Lira. "Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um 
legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. 
Saia!!!"
 Na última quarta-feira (15), a Câmara dos Deputados concluiu 
a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que limita 
a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, fixando-a no patamar 
máximo de 17% a 18%, abaixo dos valores atuais aplicados pelos 
estados.
 A medida tem o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis 
para o consumidor, mas os aumentos da Petrobras podem anular os 
efeitos dessa desoneração. O texto aguarda sanção presidencial 
para entrar em vigor. 
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Bonito, nº 1.110, Bairro da Várzea, em Recife, PE. 2. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas, representando a totalidade do Capital 
social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, Sr. 
Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Feitas no Jornal Diário da Manhã nas edições Impressa e Digital com link de acesso 
https://www.diariodamanha-pe.com.br/edicoespublicpart/ a) Edital de Aviso aos Acionistas, publicado nas edições de 24, 25 e 
26/02/2022; b) Edital de Convocação aos Acionistas, publicado nas edições de 06, 07 e 08/04/2022; e, c) Demonstrações Contábeis 
do Exercício de 2021, publicadas na edição de 24/03/2022. 5. ORDEM DO DIA: I- EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar as 
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novos Conselheiros para o mandato estatutário do triênio a iniciar em 01 de maio de 2022 e a findar 30 de abril de 2025, constatando-se 
terem sido eleitos ou reeleitos os seguintes novos Membros: Presidente: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro, portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 
299, apto. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010; Vice-Presidente: Sr. Marcos Tramontina, brasileiro, casado pelo regime de 
separação total de bens, administrador, portador da CI-RG nº 3060615782, da SJS/RS e do CPF nº 007.579.050-56, residente e 
domiciliado na Rua Carlos Fetter, nº 600, apto. 902, em Farroupilha, RS, CEP 95170-464; e, demais componentes: Sr. Joselito Gusso, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº 
418.620.900-68, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, apto. 1502, Bl. A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140; Sr. 
Ildo Paludo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1001291846, da SSP/DI-RS e 
CPF nº 173.018.580-00, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000; e, o Sr. Inácio 
Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF 
nº 313.626.130-53, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, apto. 42, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. II- EM 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.5) O aumento do capital social, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e integralizado nesta 
data pelos acionistas constantes no Boletim de Subscrição abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional, sendo parte 
mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento, 
serão emitidas novas 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias, nominativas, ao valor nominal de R$ 1,00 cada uma e ao preço de 
emissão de R$ 1,00 cada uma, registrando-se que o preço de emissão dessas ações foi fixado tendo em vista a perspectiva de 
rentabilidade e o valor do patrimônio líquido desta Companhia. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do 
capital que foi subscrito e integralizado unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 
(Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 25 de abril de 2022- 1) Nome e identificação do subscritor. – 2) Quantidade de 
Ações Subscritas (todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 e ao preço de emissão de R$ 1,00, cada uma). – 3) Valor Total 
da Subscrição - R$. – 4) Valor integralizado no ato mediante aproveitamento de créditos contábeis - R$.   –   5) Valor integralizado em 
moeda corrente nacional, nesta data - R$; 6) Assinatura do acionista subscritor. 1) CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. 
25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.541/0001-70, registrada na JucisRS 
sob o nº 43205284359, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Ildo Paludo. – 2) 8.434.000 – 3) 8.434.000,00 – 4) 
8.434.000,00 – 5) 0,00.  2) BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. 25 de Setembro, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos 
Barbosa, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.558/0001-28, registrada na JucisRS sob o nº 43205283701, em 15/04/2004, representada 
por seu Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon. – 2) 10.528.000 – 3) 10.528.000,00 – 4) 10.528.000,00 – 5) 0,00.  3) RENATO 
TRAMONTINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., estabelecida na Av. Presidente Kennedy, nº 444, em Carlos Barbosa, 
RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.704.827/0001-08 e registrada na JucisRS sob o nº 43205371090, em 08/09/2004, representada por seu 
Diretor-Presidente, Sr. Renato Tramontina. – 2) 1.038.000 – 3) 1.038.000,00 – 4) 0,00 – 5) 1.038.000,00. TOTAL: 2) 20.000.000 – 3) 
20.000.000,00 – 4) 18.962.000,00 – 5) 1.038.000,00. Recife, PE, em 25 de abril de 2022. Rui José Baldasso – Diretor. Igor Bocchese 
Arregui – Diretor. 6.6) Verificado o aumento do capital na forma do item anterior, dá-se a seguinte nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia: Artigo 5º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 249.500.000,00 (duzentos e quarenta e nove 
milhões e quinhentos mil reais), dividido em 249.500.000 (duzentas e quarenta e nove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, 
nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma. 6.7) Decidiu não incluir novas atividades no objeto social, por não haver 
necessidade; 7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e la¬vrada a presente ata que é assinada por 
todos os presentes à Assembleia. Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secre¬tá¬rio; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo 
Paludo p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon; e, por Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda, Renato 
Tramontina. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio, pág. 48 e são autênticas as assinaturas nele 
apostas. Recife, PE, 25 de abril de 2022. Eduardo Scomazzon – Presidente Ildo. Paludo - Secretário. Certifico o Registro em 06/06/2022 
Arquivamento 20229134785 de 06/06/2022 Protocolo 229134785 de 25/05/2022. Este documento pode ser verificado em 
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx Chancela 58457774169600
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