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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018, 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, 
nas edições de 04, 05 e 06/12/2018 e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviço, nas edições 
dos dias 05, 06 e 07/12/2018. 3. Presença: Compareceram os acionistas representantes de 100% 
do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas na Lista de Presença 
de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Heraldo Jesus Marques da Silva; Secretária: 
Elisângela Bezerra Marques da Silva. 5. Ordem do Dia: 5.1. Registrar a renúncia do Diretor Presidente 
da Companhia; 5.2. Deliberar pela eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; 5.3. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 6. 
Deliberações tomadas por unanimidade: 6.1. Foi recebida e registrada a renúncia do Sr. Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos do cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia 
anexo. 6.2. Em razão da renúncia registrada acima, foi aprovada a eleição do Sr. Jacques Jean 
Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, Torre B, CEP 04.711-905, 
Vila São Francisco, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia para o exercício de um mandato 
unificado até 07/10/2019 a partir desta data, conforme Estatuto Social da Companhia. Conforme termo 
de posse anexo, o Diretor, ora eleito, declara: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atender aos requisitos de 
reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em 
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, nem represente, 
interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 
6.404/76. 6.2.1. Em consequência da deliberação aprovada acima, fica ratificada a atual composição 
da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a seguir: Diretor Presidente - Jacques Jean Daniel 
Coudry; Diretor Vice-Presidente – Heraldo Jesus Marques da Silva; Diretora Administrativa e 
Técnica – Tatiana Fiscina de Santana. 6.3. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia 
no valor de R$ 331.484.608,58 (trezentos e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e oito reis e cinquenta e oito centavos), passando o mesmo de R$ 31.632.912,70 (trinta e 
um milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos) dividido em 
3.350.912 (três milhões, trezentas e cinquenta mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal para R$ 363.117.521,28 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e dezessete 
mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em 9.802.539 (nove milhões, 
oitocentos e duas mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
mediante a emissão de 6.451.627 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e uma mil, seiscentas e 
vinte e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
51,38 por ação, na forma do § 1º, inciso II, do art. 170 da Lei nº 6.404/76. As ações emitidas em 
função do aumento de capital ora aprovado serão subscritas e integralizadas pela acionista AMIL 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 
nº 105, 6º ao 21º andares, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, 
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 (“AMIL”), mediante 
conferência ao capital da Companhia das 359.150.247 (trezentas e cinquenta e nove milhões, cento e 
cinquenta mil, duzentas e quarenta e sete) quotas de titularidade da acionista AMIL representativas do 
capital social da sociedade AMICO SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.722.957/0001-82 
e NIRE nº 35.200.374.647, conforme avaliação contábil da referida participação no laudo de avaliação 
do patrimônio líquido contábil da AMICO SAÚDE LTDA., com base no balanço patrimonial de 30 de 
novembro de 2018. 6.3.1. Os acionistas decidiram ratificar a indicação dos peritos listados abaixo 
para proceder à avaliação das quotas representativas do capital social da AMICO SAUDE LTDA. de 
titularidade da acionista AMIL, a serem conferidas ao capital social da Companhia: (i) Victor Christ 
Alves, brasileiro, contador, portador da carteira de identidade nº 124771/O-0 expedida pelo CRC/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 101.698.987-33 com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, 
Bairro de Fátima, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (ii) Lucas de Andrade Moquiche, brasileiro, 
contador, portador da carteira de identidade nº 124.262//O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 134.802.247-76, com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, Bairro de Fátima, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (iii) Antonia do Rosario Tavares Mendes, brasileira, contadora, 
portadora da carteira de identidade nº 082.552/O-4 0 expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 026.651.017-50 com endereço comercial à Rua Tenente Possolo, 33, Bairro de Fátima, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 6.3.2. Em consequência das deliberações acima, os acionistas 
aprovaram a alteração da redação do caput do artigo quinto do Estatuto Social da Companhia, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 363.117.521,28 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e dezessete mil, 
quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em 9.802.539 (nove milhões, oitocentos 
e duas mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.4. Por 
fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual fica arquivado na sede 
da Companhia. 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, 12 de 
dezembro de 2018. Heraldo Jesus Marques da Silva - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da 
Silva - Secretária. JUCESP 127.983/19-3, em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Quinta-feira, 11/8/2022.
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