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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de junho de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 28 de junho 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 20/06/2017, 21/06/2017 e 
22/06/2017. 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. Deliberar 
sobre a alteração do artigo segundo do Estatuto Social da Companhia, para exclusão de seu § 1º;  
5.2. Deliberar sobre a retificação da alteração da redação do artigo vigésimo quarto, §2º, bem como 
sobre a inclusão de novo parágrafo ao referido artigo vigésimo quarto do Estatuto Social da Companhia; 
e 5.3. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 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, por unanimidade e 
sem ressalvas, a alteração do artigo Segundo do Estatuto Social, para exclusão de seu § 1º, no qual 
constava a lista consolidada das filiais da Companhia, ficando a critério da Diretoria, na forma do 
caput do artigo segundo do Estatuto Social, “(...) abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, 
escritórios, depósitos, agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território 
nacional ou estrangeiro e associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas”. 6.2. Em seguida, os 
acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: 6.2.1. A retificação da alteração do parágrafo 
2º do artigo Vigésimo Quarto do Estatuto Social, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 
10/05/2017, devendo ser considerada a seguinte redação: “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; 
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.” 6.2.1.1. Os acionistas, de comum acordo, 
ratificam todos os atos tomados no período de 10/05/2017 a 28/06/2017 em concordância com a 
redação retificada do parágrafo 2º do artigo Vigésimo Quarto, aludida acima. 6.2.2. A inclusão do 
parágrafo 3º no artigo Vigésimo Quarto, passando o referido artigo a viger com a seguinte redação:  
“ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a) Zelar pela 
observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo Conselho 
de Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo 
a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias 
Gerais, em reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, 
gerir e superintender os negócios sociais. Se os valores envolvidos forem superiores àqueles 
definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração, deverão, primeiramente, obter 
a autorização do referido órgão; e) Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar 
úteis ou necessários; f) Praticar outros atos que venham a ser especificados pelo Conselho de 
Administração; g) Representar a Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 25; h) Prestar contas 
de sua gestão bimensalmente ao Conselho de Administração, nas reuniões ordinárias do órgão.  
§ 1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão determinadas pelo Conselho de Administração, 
quando esse existir, na mesma reunião em que forem eleitos os Diretores, ou, inexistindo Conselho de 
Administração, as atribuições específicas de cada Diretor serão definidas pelo Diretor Presidente. § 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; 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. §3º - 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.” 
6.3. Por fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando as alterações 
deliberadas acima, 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, 28 de junho de 2017. Sergio Ricardo 
Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária.  
JUCESP 414.303/17-9, em 14/09/2017. Flávia R Ribeiro Gonçalves - Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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