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Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2017
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 31 de Outubro de 2017, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 16, 17 e 19 de outubro 
de 2017 e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço dos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017.  
3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos 
ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 07 de setembro de 2017, 
conforme registros realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 427.380/17-
0 e 427.381/17-4 em 21/09/2017. 4. Presença: Compareceram os acionistas representantes de mais 
de 98% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de 
Presença de Acionistas da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 6. Ordem do Dia: Assembleia Geral 
Ordinária: 6.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de 
junho de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 30 de junho de 2017; e 6.3. Fixar o montante global de remuneração 
dos Diretores da Companhia para o próximo exercício. Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Deliberar 
sobre a exclusão do Parágrafo Primeiro do Artigo Primeiro do Estatuto Social da Companhia;  
6.5. Deliberar sobre a alteração da redação do Artigo Décimo Terceiro do Estatuto Social da Companhia; 
6.6. Deliberar sobre a alteração da redação do caput, alteração da redação do Parágrafo 1º, passando 
este a constar como Parágrafo Único, e exclusão do Parágrafo 2º do Artigo Décimo Sétimo do Estatuto 
Social da Companhia; 6.7. Deliberar sobre a alteração da redação do caput do Artigo Vigésimo do 
Estatuto Social da Companhia; 6.8. Deliberar sobre a exclusão da redação do Artigo Vigésimo 
Segundo do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração do artigo subsequente; e  
6.9. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações tomadas por unanimidade:
Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 
6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 07 de setembro de 2017, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 30 de junho de 
2017, conforme registros realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os números 
427.380/17-0 e 427.381/17-4 em 21/09/2017. Passando à ordem do dia, com relação às matérias de  
i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 30 de 
junho de 2017. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 
30 de junho de 2017 no valor de R$ 16.626.373,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, 
trezentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), a ser distribuído da seguinte forma:
Saldo de Lucros Acumulados em 30.06.2016 9.801.159,55
Resultado do Exercício Social encerrado em 30.06.2017 16.626.373,41
Constituição de Reserva Legal (831.318,67)
Distribuição de Dividendos conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30.09.2016 (19.300.000,00)
Constituição de Reserva de Lucros (6.296.214,29)
Total -
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em continuidade, com relação às 
matérias de ii) Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. Foi aprovada a exclusão do Parágrafo Primeiro 
do Artigo Primeiro do Estatuto Social da Companhia; 7.5. Foi aprovada a alteração do Artigo Décimo 
Terceiro do Estatuto Social, que, reformado, passa a viger com a seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO 
TERCEIRO – A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento 
regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, 
exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social sejam de competência de outro órgão 
ou dependam de prévia aprovação deste. Parágrafo 1º - A Companhia será representada da seguinte 
forma: a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com  
1 (um) procurador com poderes específicos; c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, 
em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles 
que demandem poderes específicos por exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo 2º 
- As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores 
em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão expressamente os poderes 
conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 (doze) meses, com 
exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.” 7.6. Foi aprovada a 
alteração da redação do caput, alteração da redação do Parágrafo 1º, passando este a constar 
como Parágrafo Único, e exclusão do Parágrafo 2º do Artigo Décimo Sétimo do Estatuto Social da 
Companhia, que, reformado, passa a viger com a seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO –  
As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, na forma da Lei e, extraordinariamente, sempre 
que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias. Parágrafo Único - Os anúncios de convocação, publicadas na forma e 
nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada 
e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. 7.7. Foi aprovada a alteração do caput do 
Artigo Vigésimo do Estatuto Social, para alterar o período do exercício social da Companhia, passando 
o caput do Artigo Vigésimo a viger com a seguinte redação: “ARTIGO VIGÉSIMO - O exercício iniciar-
se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, 
serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, com observância às disposições 
legais vigentes. As demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente 
com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente 
Estatuto Social (...)” 7.8. Foi aprovada a exclusão da redação do Artigo Vigésimo Segundo do Estatuto 
Social da Companhia, com a consequente renumeração do artigo subsequente, passando a redação 
do Artigo Vigésimo Segundo a constar da seguinte forma: “ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO – Os casos 
omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-
se as disposições legais vigentes.” 7.9. Por fim, as acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, o qual fica 
arquivado na sede da Companhia. 8. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, 
lida e aprovada, foi devidamente assinada pelas acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da 
Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Santo André, 
31 de Outubro de 2017. Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra 
Marques da Silva - Secretária. JUCESP 538.874/17-0, em 04/12/2017. Flávia R Brito Gonçalves - 
Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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