
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA 
SANTA IRA PARTICIPAÇÕES LTDA 

REALIZADA EM 23/01/2023 
CNPJ no 18.363.869/0001-66 

Aos vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e três, no escritório contábil da 
sociedade, localizada à Rua Dr. Mário Sabino, 663, Centro, na cidade de Penápolis, CEP 
16300-041, reuniram-se os sócios da empresa Santa Ira Participações Ltda, com exceção 
ao sócio ERNANI GERAISSATE que por sua vez foi notificado no dia 18/01/2023 as 
14:24, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios número OV370614689BR, sob o 
comando dos sócios administradores NEWTON GERAISSATE e YEDA GERAISSATE 
representante e curadora do sócio EDSON JOÃO GERAISSATE, os quais informaram a 
necessidade de instalação de uma filial da sociedade no município de Penápolis, Estado 
de São Paulo, CEP 16309-899, na Estrada 12 Km do Perímetro Urbano pela Estrada 
Penápolis a Juritis, Fazenda São João do Bonito, com atividade de exploração agropecuá-
ria, foi informado a necessidade de alteração da cláusula da retirada de pró-labore, onde 
todos os sócios poderão efetuar retiradas a título de pró-labore, foi informado também a 
necessidade de alteração da sede para Rua Anchieta, n.° 464, Sala 01, Centro - CEP 
16.300-053, Penápolis-SP, foi informado também a necessidade de alteração da clausula 
da deliberação dos sócios, onde foi proposto que para ser válida, será necessária a 
aprovação de pelo menos de 91% dos sócios, e foi informado ainda a necessidade da 
alteração da cláusula da Administração da Sociedade e do Uso, onde passa a ser 
administradores os sócios EDISON JOÃO GERAISSATE FILHO E NEWTON GERAISSA-
TE, o que foi aprovado por unanimidade, sendo autorizado os sócios administradores a 
tomar todas as providências administrativas necessárias ao cumprimento das delibera-
ções desta reunião. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada 
esta ata, após ter sido lida e achada conforme, que vai assinada pelos presentes.

 
Penápolis-SP, 23 de janeiro de 2023.
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