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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2017, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bering 114, CEP 09750-510. 2.  Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, 
mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal 
Diário Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 28/04/2017, 29/04/2017 e 03/05/2017. 
3. Presença: Compareceram acionistas representantes de mais de 98% do capital social subscrito 
e integralizado da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; 
Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia: 5.1. Ratificar a eleição da 
Diretoria da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a alteração da redação do artigo vigésimo do estatuto 
social da Companhia para refletir a nova composição da diretoria eleita e os respectivos cargos; 5.3. 
Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo décimo primeiro, do caput do artigo vigésimo 
terceiro e do parágrafo 2º do artigo vigésimo quarto do estatuto social da Companhia; e 5.4. Consolidar 
o Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data. 6. 
Deliberações tomadas por unanimidade: Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com 
a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 
6.1.  Foi aprovada a ratificação da eleição dos Diretores da Companhia, com mandato unificado de 3 
(três) anos contados da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de outubro de 
2016, cuja ata fora registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 547.203/16-0 em 
21/12/2016, conforme a seguir: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sergio Ricardo Rodrigues 
de Almeida Santos, brasileiro, solteiro, médico, portador da carteira de identidade nº 20.337.706 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.230.098-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, com endereço comercial na Av. das Américas nº 4.200, bloco 3, 6º andar, Barra da Tijuca, 
CEP 22.640-907; (ii) para o cargo de Diretor Vice Presidente, o Sr. Heraldo Jesus Marques da Silva, 
brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 25.319.119-1, expedida pelo SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 227.210.292-15, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Azevedo Macedo nº 132, Vila Mariana, 
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060; e (iii) para o cargo de Diretora Administrativa e 
Técnica, a Sra. Tatiana Fiscina de Santana, brasileira, divorciada, médica, portadora da carteira de 
identidade nº 34.569.514-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 670.856.605-20, 
residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Azevedo 
Macedo nº 132, Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-060. 6.1.1.Foram recebidos 
e registrados os novos Termos de Posse dos Diretores, que substituem os anteriormente assinados e 
possuem todos os efeitos legais desde a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
07 de outubro de 2016. 6.1.2. Foi registrada a ratificação do nome da Diretora Administrativa e Técnica, 
que passou a utilizar o nome de Tatiana Fiscina de Santana, de acordo com certidão de divórcio. 
6.2. Em decorrência da nova composição da diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 07 de outubro de 2016, foi aprovada a alteração da redação do artigo 
vigésimo do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 
VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores, 
eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver instalado, na primeira reunião do respectivo 
órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia geral, se não existir Conselho de 
Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, conforme abaixo: (i) Diretor 
Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; (iii) Diretor Administrativo e Técnico”. 6.3. Foi aprovada a 
alteração da redação do caput do artigo décimo primeiro, do caput do artigo vigésimo terceiro e do 
parágrafo 2º do artigo vigésimo quarto do estatuto social da Companhia, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO - A Assembleia Geral fixará anualmente o montante 
global da remuneração dos administradores da Companhia. (...) ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A 
Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores 
em conjunto, sempre que os interesses sociais assim exigirem. (...) ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - 
(...) § 2º - 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; e (c) 
por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto.” 6.4. Foi aprovada a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, 
o qual fica arquivado na sede da Companhia. Por fim, os acionistas autorizaram a administração da 
Companhia a tomar as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. 
7. 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 pelos acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a 
presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2017. 
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco 
- Secretária. JUCESP 359.528/17-0, em 08/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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