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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2017 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de maio de 2017, às 17h00, na sede social da Diagnósticos 

da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 

434, Alphaville.  

 

Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do 

Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da 

Companhia. 

 

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente o 

Presidente da mesa registrou a presença do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com 

Investidores da Companhia, Sr. Carlos de Barros Jorge Neto, bem como da Coordenadora do Comitê 

de Auditoria da Companhia, Sra. Viviane Pinto Mendes. 

  

Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário. 

 

Ordem do Dia:  Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da DASA, o resultado 

do primeiro trimestre do exercício social de 2017 da Companhia. 

 

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros 

presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (a) as demonstrações dos resultados da 

Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2017; (b)  as informações prestadas 

pela Diretoria com relação a tais resultados; e (c) o relatório de revisão limitada dos auditores 

independentes relativo às demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 

2017, tendo tomado conhecimento e discutido o teor da ressalva de limitação de escopo contida no 

relatório. Os membros do Conselho de Administração determinaram que a Diretoria apresente um 

plano de ação para corrigir dos problemas identificados no processo de implantação de software de 

Planejamento de Recursos Corporativos (Enterprise Resource Planning, ou “ERP”), e por fim 



 
 

 

autorizaram a divulgação de tais demonstrações financeiras ao mercado e sua apresentação à 

Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-

se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 

 

Assinaturas: MESA: PRESIDENTE, Romeu Côrtes Domingues; SECRETÁRIO, Oscar de Paula Bernardes 

Neto. CONSELHEIROS: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de 

Barros. 

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

 

Barueri, 12 de maio de 2017. 

 

Mesa: 

 

________________________________ 

Romeu Côrtes Domingues 

Presidente 

 _______________________________ 

Oscar de Paula Bernardes Neto 

Secretário 

 

 

 

 

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. celebrada em 12 de 

maio de 2017 às 17h00min) 


