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Foi apresentado para registro Integral por ICOLAB - INSTITUTO DE GESTAO, TECNOLOGIA E 
INOVAÇAO, a (o) ALTERAÇÃO DE ESTATUTO, o qual foi protocolado no livro A-92, fls 184 sob 
número 1771129, em 12/04/2022.
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VER A- 326, 76V, 114497

Era o que constava. Eu,  Marco Antônio da Silva Domingues, Registrador Interino, mandei digitalizar, 
conferi, subscrevo, dou fé e assino. Porto Alegre/RS,  13 de maio de 2022.

 
 Marco Antônio da Silva Domingues

Registrador Interino

Emolumentos:
Total: R$ 765,99 + R$ 27,40 = R$ 793,39
Certidão PJ (42 páginas): R$ 462,00 (0449.04.2000001.37219 = R$ 4,40)
Exame documentos: R$ 50,70 (0449.04.2000001.37217 = R$ 4,40)
Averbação PJ s/ fins econômicos: R$ 75,50 (0449.04.2000001.37216 = R$ 4,40)
Microfilmagem/Digitalização: R$ 85,50 (0449.04.2000001.37218 = R$ 4,40)
Processamento eletrônico: R$ 12,00 (0449.01.1900001.99619, 99621 = R$ 3,60) 
Conf. Documento Público: R$ 6,00 (0449.01.1900001.99620 = R$ 1,80)
Recepção de doc. meio eletrônico (45 páginas): R$ 36,00 (0449.04.2000001.37220 = R$ 4,40)


