
 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A 

 

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

 

Companhia Aberta 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2017, às 

13h30, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida 

Juruá, 434, Alphaville. 

 

Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais “Diário Oficial 

do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 12 de setembro de 2017 - página 31, 13 de setembro 

de 2017 - página 17, e 14 de setembro de 2017 - página 17, e no “Diário Comércio, Indústria & 

Serviços”, nas edições dos dias 12 de setembro de 2017 - página 9, 13 de setembro de 2017 - 

página 3, e 14 de setembro de 2017 - página 15, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404 de 14 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 

Quórum: Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 97,37% (noventa 

e sete vírgula trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas 

constantes do Livro de Presença de Acionistas.  

 

Presença: Presentes o Diretor Jurídico da Companhia, Sr. Fabio Ferreira Cunha; bem como um 

representante da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. O Sr. Presidente fez constar que o Sr. Romeu 

Côrtes Domingues, acionista da Companhia, não compareceu à Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Composição da Mesa: Marcio Alexandre Salvador da Silva, Presidente; Mauricio Negri Machado 

Paschoal, Secretário.   



 

 

Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à 

apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da 

Companhia, tendo sido entregues cópias de tais documentos aos acionistas que as solicitaram. 

 

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: 

 

(i) Ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como 

empresa independente especializada para fins de elaboração dos laudos de avaliação (“Laudos”) 

das quotas de emissão do Laboratório Cidrim e do Leme Laboratório, abaixo qualificados, nos termos 

e para os fins do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações; 

 

(ii) Exame e aprovação dos Laudos; 

 

(iii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social do LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS GILSON CIDRIM LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua 

Feliciano Gomes, 342, Derby, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52010-240, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.502.599/0001-24 (“Laboratório Cidrim”), para fins do disposto no artigo 256 

da Lei das Sociedades por Ações;  

 

(iv) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social do LEME - 

LABORATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA BAHIA LTDA., sociedade empresária 

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.546.668/0001-80, com sede na Av. Araújo Pinho 490, 

Canela, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40110-150 (“Leme Laboratório”), para fins do 

disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações; 

 

(v) Aprovação da aquisição, pela Companhia, de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de sua emissão e de titularidade do Sr. Romeu Côrtes 

Domingues;  

 

(vi) Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o 

cancelamento das ações objeto da aquisição constante do item (v) acima, se aprovada; 

 



 

(vii) Alteração do objeto social da Companhia de forma a incluir a prestação de serviços médicos 

ambulatoriais com abrangência para consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, 

procedimentos ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames 

complementares e administração de medicamentos para pacientes particulares ou através de 

empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar ou 

outras modalidades de custeio da saúde, com a inclusão da matéria no rol do Artigo 3º do Estatuto 

Social da Companhia; 

 

(viii) Alteração da forma de representação da Companhia na outorga de procurações, para que 

as procurações passem a ser outorgadas por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto, com a 

alteração do Parágrafo Único do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; 

 

(ix) Aumento do prazo de validade das procurações outorgadas pela Companhia de 1 (um) ano 

para 3 (três) anos, com a alteração do Parágrafo Único do Artigo 26 do Estatuto Social da 

Companhia; 

 

(x) Exclusão da obrigatoriedade de a Companhia ser representada pelo Diretor Presidente na 

prática de determinados atos, com a exclusão do atual Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia; 

e 

 
(xi) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para (a) refletir as propostas dos 

itens (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) acima, se aprovadas; e (b) outras alterações meramente formais em 

outras disposições do Estatuto Social da Companhia, exclusivamente para corrigir referências aos 

demais artigos do Estatuto Social e da Lei das Sociedades por Ações, e simplificar a redação do 

Estatuto Social. 

 

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas 

presentes deliberaram: 

 

quanto ao item (i):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da nomeação e da contratação 



 

da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como empresa independente especializada para fins de 

elaboração dos Laudos, nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

quanto ao item (ii):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, os Laudos elaborados pela Apsis Consultoria 

Empresarial Ltda., com data base de 31 de outubro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, os quais 

integram a presente ata como Anexo I. O representante da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., 

presente à Assembleia, prestou todos os esclarecimentos necessários à aprovação dos Laudos pelos 

acionistas da Companhia. 

 

quanto ao item (iii):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da aquisição, pela Companhia, 

da totalidade do capital social do Laboratório Cidrim, para fins do disposto no artigo 256 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

quanto ao item (iv): Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da aquisição, pela Companhia, 

da totalidade do capital social do Leme Laboratório, para fins do disposto no artigo 256 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

Quanto ao item (v): aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a aquisição, pela Companhia, de 

1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de sua 

emissão e de titularidade do Sr. Romeu Côrtes Domingues, Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia, ao preço por ação de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), valor inferior ao 



 

valor de mercado das ações da Companhia na data do pregão imediatamente anterior à elaboração 

da proposta da administração para a presente Assembleia (i.e. 8 de setembro de 2017), à conta de 

reserva de capital da Companhia. 

 

A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os 

documentos necessários à efetivação da deliberação ora tomada, em uma ou mais operações que 

observem os parâmetros acima, bem como para o cancelamento das 1.200.000 (um milhão e 

duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, objeto 

da recompra acima aprovada, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 11 de setembro de 2017. 

 

Quanto ao item (vi): aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 

Social da Companhia em razão do cancelamento das ações objeto da recompra acima aprovada.  

 

Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, 

duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais 

e sessenta e nove centavos), dividido em 313.051.140 (trezentos e treze milhões, cinquenta e uma 

mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 

R$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito 

mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 311.851.140 

(trezentos e onze milhões, oitocentas e cinquenta uma mil, cento e quarenta) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

Em razão do cancelamento de ações ora aprovado, o caput Artigo 5º do Estatuto Social da 

Companhia passa a vigorar a seguinte nova redação: 

 

“Artigo 5º -  O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 2.234.538.941,69 

(dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e 

quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 311.851.140 (trezentos e onze 



 

milhões, oitocentas e cinquenta uma mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal.” 

 

quanto ao item (vii):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a alteração do objeto social da Companhia 

de forma a incluir a prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas 

médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para realização 

de procedimentos cirúrgicos e exames complementares e administração de medicamentos para 

pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de 

assistência médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde, com a inclusão da matéria 

no rol do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, Artigo 3º do Estatuto Social da 

Companhia passa a vigorar a seguinte nova redação: 

 

“Artigo 3º -  A Companhia tem por objeto social: 

I - a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD) a pacientes particulares ou através 

de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar, 

outras modalidades de custeio da saúde, incluindo análises clínicas e vacinação, diretamente, ou 

em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios contratados; bem como outros serviços 

auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), exclusivamente através de empresas médicas especializadas, 

como exemplo nas áreas de: a) citologia e anatomia patológica; b) diagnóstico por imagem e 

métodos gráficos; e c) medicina nuclear; 

II - a prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas médicas, 

procedimentos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para realização de 

procedimentos cirúrgicos e exames complementares e administração de medicamentos para 

pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de 

assistência médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; 

III - a exploração de atividades relativas a: (a) realização de exames em alimentos e substâncias 

para fins de avaliar riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, de equipamentos 

médico-hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (c) elaboração, edição, 

publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de comunicação 

escrita, destinados à divulgação científica ou das atividades compreendidas no âmbito de atuação 



 

da Companhia; (d) outorga e administração de franquia empresarial, compreendendo fundo de 

propaganda e divulgação, treinamento e seleção de mão-de-obra, indicação de fornecedores de 

equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e 

IV - a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, 

quotista ou acionista.” 

 

quanto ao item (viii):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, 

oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e 

sete vírgula trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a alteração da forma de 

representação da Companhia na outorga de procurações, para que as procurações passem a ser 

outorgadas por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto, com a alteração do Parágrafo Único do 

Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. 

 

quanto ao item (ix):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, o aumento do prazo de validade das 

procurações outorgadas pela Companhia de 1 (um) ano para 3 (três) anos, com a alteração do 

Parágrafo Único do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. Em razão das alterações aprovadas 

nos termos dos itens (viii) e (ix), o Parágrafo Único do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia 

passa a vigorar a seguinte nova redação: 

 

“Parágrafo Único -  As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 

2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os poderes e terão 

prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. As procurações para fins de representação 

judicial ou para fins de representação perante repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias 

Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de 

Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, dentre outros órgãos públicos, 

excepcionalmente, poderão ser outorgadas por quaisquer dois Diretores, em conjunto. Apenas as 

procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de 

validade.” 

 



 

quanto ao item (x):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a exclusão da obrigatoriedade de a 

Companhia ser representada pelo Diretor Presidente na prática de determinados atos, com a 

exclusão do atual Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. 

 

quanto ao item (xi):  Aprovar sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e 

trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,37% (noventa e sete vírgula 

trinta e sete por cento) do capital social da Companhia, a alteração e consolidação do Estatuto Social 

da Companhia para (a) refletir as propostas dos itens (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) acima; e (b) outras 

alterações meramente formais em outras disposições do Estatuto Social da Companhia, 

exclusivamente para corrigir referências aos demais artigos do Estatuto Social e da Lei das 

Sociedades por Ações e simplificar a redação do Estatuto Social. Tendo em vista a consolidação ora 

aprovada, o Estatuto Social da Companhia, contemplando as alterações aprovadas, passará a 

vigorar com a redação constante do “Anexo II”. 

 

Os Acionistas autorizam os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para 

a efetivação das deliberações ora tomadas, bem como os registros, averbações e publicações 

necessários junto aos órgãos competentes. 

 

A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções 

para as matérias objeto da ordem do dia ora deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à 

presente ata como seu “Anexo III”. 

 

Certidão: A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias 

Gerais da Companhia. 

 

Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 

lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das 

assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da 



 

Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas 

presentes.  

 

Assinaturas: Mesa: Marcio Alexandre Salvador da Silva, Presidente; Mauricio Negri Machado 

Paschoal, Secretário.  

 

Acionistas Presentes: Dulce Pugliese de Godoy Bueno (p.p. Marcio Alexandre Salvador da Silva); 

Cromossomo Participações II S.A. (p.p. Marcio Alexandre Salvador da Silva); e Espólio de Edson de 

Godoy Bueno (p.p. Marcio Alexandre Salvador da Silva).  

 

 

Barueri, 27 de setembro de 2017. 

 

 

Presidente: ___________________________________ 

             Marcio Alexandre Salvador da Silva 

 

 

Secretário: ____________________________________ 

            Mauricio Negri Machado Paschoal 



 

Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 13h30 

 

Laudos de Avaliação 























































































































































































































































































































































































































































 

Anexo III à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A. 

realizada em 27 de setembro de 2017 às 13h30 

 

Mapa de Votação 

 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

(i) Ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Empresarial 
Ltda. como empresa independente especializada para fins de 
elaboração dos laudos de avaliação (“Laudos”) das quotas de emissão 

do Laboratório Cidrim e do Leme Laboratório, abaixo qualificados, nos 
termos e para os fins do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)  

304.832.083 97,37%  - - - - 

(ii) Exame e aprovação dos Laudos  304.832.083 97,37%  - - - - 

(iii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital 
social do LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GILSON CIDRIM 
LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Feliciano 
Gomes, 342, Derby, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 
52010-240, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.502.599/0001-24 
(“Laboratório Cidrim”), para fins do disposto no artigo 256 da Lei das 

Sociedades por Ações 

304.832.083 97,37%  - - - - 



 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

(iv) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital 
social do LEME - LABORATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA DA BAHIA LTDA., sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.546.668/0001-80, com sede na Av. 
Araújo Pinho 490, Canela, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 
40110-150 (“Leme Laboratório”), para fins do disposto no artigo 256 

da Lei das Sociedades por Ações 

304.832.083 97,37%  - - - - 

(v) Aprovação da aquisição, pela Companhia, de 1.200.000 (um milhão 
e duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de 
sua emissão e de titularidade do Sr. Romeu Côrtes Domingues  

304.832.083 97,37%  - - - - 

(vi) Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
para refletir o cancelamento das ações objeto da aquisição constante 
do item (v) acima, se aprovada 

304.832.083 97,37%  - - - - 



 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

(vii) Alteração do objeto social da Companhia de forma a incluir a 
prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para 
consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos 
ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
e exames complementares e administração de medicamentos para 
pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, 
companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar 
ou outras modalidades de custeio da saúde, com a inclusão da matéria 
no rol do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia 

304.832.083 97,37%  - - - - 

(viii) Alteração da forma de representação da Companhia na outorga 
de procurações, para que as procurações passem a ser outorgadas por 
quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto, com a alteração do Parágrafo 
Único do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia 

304.832.083 97,37%  - - - - 

(ix) Aumento do prazo de validade das procurações outorgadas pela 
Companhia de 1 (um) ano para 3 (três) anos, com a alteração do 
Parágrafo Único do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia  

304.832.083 97,37%  - - - - 

(x) Exclusão da obrigatoriedade de a Companhia ser representada pelo 
Diretor Presidente na prática de determinados atos, com a exclusão do 
atual Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia; e 

304.832.083 97,37%  - - - - 



 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

Número de 

Ações 
% 

(xi) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para 
(a) refletir as propostas dos itens (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) acima, se 
aprovadas; e (b) outras alterações meramente formais em outras 
disposições do Estatuto Social da Companhia, exclusivamente para 
corrigir referências aos demais artigos do Estatuto Social e da Lei das 
Sociedades por Ações, e simplificar a redação do Estatuto Social 

304.832.083 97,37%  - - - - 
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