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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de Abril de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 18:00 horas do dia 24 de abril 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: Dispensada a convocação prévia, de acordo 
com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Aviso aos Acionistas: Publicação de Aviso aos 
Acionistas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços 
nas edições dos dias 24, 28 e 29 de março de 2017, respectivamente, em atendimento ao disposto 
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 4. Publicação: O relatório da administração, as demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 24 de março de 2017. 
5. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social subscrito 
da Companhia. Presentes também o Contador da Companhia, Sr. Marcos Antonio Franco – CRC/
SP – 1SP110.658/O-3 e o representante da Grunitzky Auditores Independentes S/S – CRC-PR nº 
4552/O-5 S/SP, auditores independentes da Companhia, Sr. Moacir José Grunitzky – CRC-PR nº 
025.759/O-1 S/S. 6. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; Secretária: 
Bruna Lazaroff. 7. Ordem do Dia: 7.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores  
independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 7.2. 
Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e 7.3. Fixar o montante global de remuneração dos 
Diretores da Companhia para o exercício de 2017. 8. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a 
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos do art. 130, §2º, da 
Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Presidente da Mesa informou sobre a mudança do controle acionário 
indireto da Companhia ocorrida em 07 de outubro de 2016, de forma que a Amil Assistência Médica 
Internacional S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.309.127/0001-79 passou a deter 60% e a Esho 
– Empresa de Serviços Hospitalares S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.435.005/0001-29 passou 
a deter 40% das ações emitidas pela acionista controladora da Companhia, Elual Participações S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.119.676/0001-12. Posteriormente, 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 24 de março de 2017, 
o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes 
da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Em continuidade, com 
relação às matérias da Assembleia Geral Ordinária: 8.1. Após exame e discussão, foi aprovado o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da 
Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 8.2. Foi aprovada a 
proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 no valor de R$ 52.889.815,60 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2016 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016 52.889.815,60
Constituição de Reserva Legal 2.644.490,78
Constituição de Reserva Estatutária 2.644.490,78
Constituição de Reserva de Lucros 47.600.834,04
8.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o 
exercício de 2017 em até R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 9. 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 por todos os 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, 24 de abril de 2017. Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos - Presidente. Bruna Lazaroff - Secretária. JUCESP 359.527/17-6, em 08/08/2017. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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