CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de abril de 2021, às 9 horas, na sede social da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A., localizada na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 ("Companhia").
CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias
26, 27 e 30 de março de 2021 (fls. 363, 141 e 91, respectivamente) e no jornal Folha de São Paulo nos
dias 26, 27 e 30 de março de 2021 (fls. A20, A24 e A18, respectivamente).
PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual da administração e do relatório dos
auditores independentes da Companhia, foram publicadas no dia 26 de março de 2021 no Diário
Oficial do Estado de São Paulo (fls. 45 a 53) e no jornal Folha de São Paulo (fls. A11 a A14). Foram
também divulgados ao mercado, por meio eletrônico, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481").
PRESENÇAS: Acionistas com direito de voto representando 67,3% do capital social da Companhia,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, constatando-se,
portanto, a existência de quórum de instalação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
Presentes também membros da administração e representantes da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., auditores independentes da Companhia durante o exercício social de 2020
("Auditores Independentes").
ORDEM DO DIA: (i) Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) manifestar-se sobre a destinação do
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar o número de
membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) eleger os membros
do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fixar a remuneração anual global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
MESA: Presidente – Sergio Tufik; Secretária – Simone Aparecida da Silva Pinto.
DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como a
leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância,
o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes em conformidade com o artigo 21-W,
§4°, da Instrução CVM 481, os acionistas com direito de voto deliberaram:
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aprovar, por unanimidade de votos, representados por 37.598.887 (trinta e sete milhões,
quinhentas e noventa e oito mil, oitocentas e oitenta e sete), ações (ficando registrado que acionistas
representando 41.998.979 (quarenta e um milhões, novecentas e noventa e oito mil, novecentas e
setenta e nove) ações se abstiveram), as contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes;

(i)

aprovar, por unanimidade de votos, representados por 79.597.866 (setenta e nove milhões,
quinhentas e noventa e sete mil, oitocentas e sessenta e seis) ações, nos termos da Proposta da
Administração e considerando as previsões legais e estatutárias, a proposta de destinação do
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, qual seja, um prejuízo
líquido no valor de R$ 97.414.497,79 (noventa e sete milhões, quatrocentos e catorze mil,
quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), o qual será absorvido pela reserva de
investimento e pela reserva legal. O saldo remanescente, no valor de R$ 44.540.857,19 (quarenta e
quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos),
será destinado à conta de prejuízos acumulados;

(ii)

fixar, por unanimidade de votos, representados por 79.597.866 (setenta e nove milhões,
quinhentas e noventa e sete mil, oitocentas e sessenta e seis) ações, o número de 11 (onze) membros
para compor o Conselho de Administração para o próximo mandato;

(iii)

eleger, por maioria de votos, representados por 78.288.151 (setenta e oito milhões, duzentas
e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e uma) ações (ficando registrado que acionistas representando
1.309.715 (um milhão, trezentas e nove mil, setecentas e quinze) ações rejeitaram a aprovação dessa
matéria), os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, para o mandato
de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2022: (a) Sergio Tufik, brasileiro, separado judicialmente, médico, professor
universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.221.965 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o
nº 664.725.478-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.020-060, como
Presidente do Conselho de Administração; (b) Daniel Rizardi Sorrentino, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.115.686-7 (SSP/SP), inscrito
no CPF/ME sob nº 220.617.998-92, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP 01.453000, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Roberto Kalil Issa Filho, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.446.974-5 (SSP/SP),
inscrito no CPF/ME sob o nº 291.322.488-14, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04.020-060, como membro efetivo do Conselho de Administração; (d) Ricardo Leonel Scavazza,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.451.965-0
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP
01453-000, como membro efetivo do Conselho de Administração; (e) Sergio Brasil Tufik, brasileiro,

(iv)
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solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.204.657-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME
sob o nº 229.629.778-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.020-060, como
membro efetivo do Conselho de Administração; (f) Cláudio Otavio Prata Ramos, brasileiro, casado,
médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M- 1.102.983 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº
332.251.926-00, residente e domiciliado na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, com
escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04020-060, como
membro efetivo do Conselho de Administração; (g) Fernando Henrique de Aldemundo Pereira,
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5 (SSP/SP),
inscrito no CPF/ME sob o nº 271.443.898-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP
01.453-000, como membro efetivo do Conselho de Administração; (h) Roberto Kalil Issa, brasileiro,
casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.210.032 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob
o nº 374.193.078-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.020-060, como
membro efetivo do Conselho de Administração; (i) Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.397.740-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o
nº 012.608.578-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP 01.453-000, como
membro efetivo do Conselho de Administração; (j) Hélio Ferreira Lopes, brasileiro, casado, médico,
portador da Cédula de Identidade nº 5232757-8 (CRM/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 376.851.20704, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04020-060, como membro
independente do Conselho de Administração; e (k) Luiz Barsi Filho, brasileiro, em união estável,
advogado e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.287.623-6 (SSP/SP), inscrito no
CPF/ME sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04020-060, como
membro independente do Conselho de Administração. Os Srs. Hélio Ferreira Lopes e Luiz Barsi Filho,
são considerados Conselheiros Independentes, conforme definição e percentual constante do
Estatuto Social da Companhia e critérios de independência estabelecidos no regulamento de listagem
do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus
cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em
que declararão, nos termos da lei, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de administrador de companhia aberta.
aprovar, por maioria de votos, representados por 74.637.451 (setenta e quatro milhões,
seiscentas e trinta e sete mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações (ficando registrado que acionistas
representando 3.834.417 (três milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e dezessete)
ações se abstiveram e acionistas representando 1.125.998 (um milhão, cento e vinte e cinco mil,
novecentas e noventa e oito) ações rejeitaram a aprovação dessa matéria), a remuneração anual
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, no valor total de até
R$ 23.394.813,82 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e treze reais e
oitenta e dois centavos), sem considerar os encargos de contribuição previdenciária de
responsabilidade da Companhia, de modo que o montante total considerando encargos de

(v)
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contribuição previdenciária de responsabilidade da Companhia corresponderá a um valor de até
R$ 27.625.037,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e trinta e sete reais), incluindo
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 12, I da
Instrução CVM 481, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração
entre os administradores; e
Por fim, foi registrado pela Mesa o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas
titulares de ações representativas de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento) do capital social total
votante da Companhia, representando o quórum mínimo exigido pela regulamentação aplicável, de
modo que será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.

(vi)

Foi aprovada, por maioria de votos, representados por 66.349.495 (sessenta e seis milhões, trezentos
e quarenta e nove, quatrocentas e noventa e cinco) ações (ficando registrado que acionistas
representando 13.248.371 (treze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e uma)
ações se abstiveram), a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia:
1.
Walter Mallas Machado de Barros, brasileiro, casado, economista e contador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 2654694 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 045.525.048-00, residente
e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Barão de Monte Mor, nº 613, Real
Parque, Morumbi, CEP 05.687-010 (membro efetivo); e Wagner Mar, brasileiro, divorciado,
economista, contador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.126.884-5 (SSP/SP),
inscrito no CPF/ME sob o nº 114.324.978-4, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Alameda dos Jurupis, nº 452, Moema, CEP 04.088-001 (membro suplente);
2.
Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº
34.872.970-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 297.396.878-06, residente e domiciliado na cidade
de Atibaia, Estado de São Paulo, na Alameda Arara Azul, nº 157, lote D26, Parque Residencial
Shambala II, CEP 12.952-011 (membro efetivo); e Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada,
economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.114.234-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob
o nº 126.012.018-10 residente e domiciliada na cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua
Laurindo Felix da Silva, nº 47, Jardim Esperança, CEP 07.600-000 (membro suplente); e
Em eleição em separado, foi aprovada pelo voto do acionista presente que indicou os candidatos
abaixo, representado por 100 (cem) ações (ficando registrado que acionistas representando
79.597.766 (setenta e nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentas e sessenta e seis)
ações se abstiveram), a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia:
3.
Marcello Joaquim Pacheco, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade
RG nº 18.975.204 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 112.459.108-76, residente e domiciliado na
cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, nº 121, Santa Inês, CEP 07.609-355
(membro efetivo); e Marcos Venicio dos Santos Marcolino, brasileiro, casado, advogado, portador da
Cédula de Identidade RG nº 33.939.151-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 307.821.468-05, residente e
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domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Hortênsias, nº 255, Belém Capela,
CEP 07.991-000 (membro suplente).
Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos
termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem
incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e
o cargo de administrador de companhia aberta. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3° da Lei das
Sociedades por Ações, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será
equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada diretor da Companhia, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.
Mapa de votação: Em atendimento ao artigo 21, parágrafo 6º, da Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada, o mapa de votação constante do Anexo I, que é parte
integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu.
Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a assembleia pelo tempo necessário para lavratura desta ata na forma de sumário, nos
termos do artigo 130, §§1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Presidente - Sergio Tufik; Secretária – Simone Aparecida da Silva Pinto. Acionistas
Presentes: SERGIO TUFIK, BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND III – FIP (PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.)
(p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), BRASIL PRIVATE EQUITY III – FIP (PÁTRIA INVESTIMENTOS
LTDA.) (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL – FIP (PÁTRIA
INVESTIMENTOS LTDA.) (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), PÁTRIA ECONOMIA REAL – FIP (PÁTRIA
INVESTIMENTOS LTDA.) (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), ROBERTO KALIL ISSA (p.p. Simone
Aparecida Da Silva Pinto), GERALDO MOL STARLING FILHO (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto),
CLÁUDIO OTÁVIO PRATA RAMOS (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), ARILTON JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHAL (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), HÉLIO FERREIRA LOPES (p.p. Simone Aparecida Da
Silva Pinto), WILSON LUIZ MAKSOUD (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), SERGIO AUGUSTO
MAKSOUD (p.p. Simone Aparecida Da Silva Pinto), MARCO ANTONIO PICCOLO (p.p. Simone Aparecida
Da Silva Pinto), MARPACHE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA. – EPP (p.p. Murici dos Santos). Acionistas
presentes via Boletim de Voto a Distância: ALASKA PERMANENT FUND, AMERICAN CENTURY ETF
TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CITY OF
NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DIMENSIONAL EMERGING MKTS
VALUE FUND, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, EMERGING MARKETS SMALL
CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY
INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAP DISCOVERY FUND MAB, LLC, EMERGING MARKETS
SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, FERNANDO BARCELLOS NUNES, GMAM GROUP
PENSION TRUST II, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, ISHARES EMERGING MARKETS IMI
EQUITY INDEX FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF,
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LOS
ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION, MERCER QIF FUND PLC, NORGES BANK, NORTHERN
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TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EXUS INVESTABLE MIF – LENDING, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QUEENSLAND
INVESTMENT TRUST NO.2, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I
PLC, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON
LENDING COMMON TRT FUND, ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR
FD, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, STATE STREET GLOBAL ALL CAP
EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA, THE DFA INV T
CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 26 de abril de 2021.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária
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CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta
Anexo I à Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2021
Mapa de Votação Sintético
Assembleia Geral Ordinária da Companhia
Código da Deliberação
/ Questão (Boletim de
Voto à Distância)

Descrição de
Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de
Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

01

Examinar, discutir e votar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

37,598,887

0

41,998,979

02

Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, nos termos da Proposta da Administração da Companhia.

79,597,866

0

0

03

Fixar o número de 11 (onze) membros para o Conselho de Administração da Companhia para o
próximo mandato?

79,597,866

0

0

04

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.?

5,566,216

70,794,311

3,237,339

78,288,151

1,309,715

0

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa única, nos termos da Proposta da
Administração da Companhia:
Chapa Única
05

Sergio Tufik
Daniel Rizardi Sorrentino
Roberto Kalil Filho
Ricardo Leonel Scavazza

7

Sergio Brasil Tufik
Cláudio Otávio Ramos
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira
Roberto Kalil Issa
Fernando Machado Terni
Hélio Ferreira Lopes (membro independente)
Luiz Barsi Filho (membro independente)
06

Caso de um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações permanecerão conferidos à chapa escolhida?

07

Em caso de adoção de processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
77,669,796
ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa escolhida?
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art.
2,817,377
141, §4º, I da Lei das S.A.?
Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020,
74,637,451
conforme Proposta da Administração da Companhia.

09
10

77,669,796

1,897,570

30,500

0

1,928,070

71,390,223

5,390,266

1,125,998

3,834,417

6,337,464

71,735,053

1,525,349

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto constantes no
boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral Ordinária em 75,533,609
segunda convocação?

4,033,757

30,500

66,349,495

0

13,248,371

100

0

79,597,766

Deseja solicitar a instalação ou não do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?
11

12

13

14

Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no artigo 21- K, parágrafo único, da ICVM 481/09.

Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleger a maioria dos membros do Conselho Fiscal.
Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleger, em votação em separasdo, o membro efetivo e
supletente remanescente do Conselho Fiscal.
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