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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2018

1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 27 de abril 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 e no Jornal Diário 
Comércio Indústria & Serviços nas edições dos dias 17, 18 e 19 de abril de 2018, respectivamente. 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 27, 28 e 29 de março de 2018, 
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 2017 foram publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições 
do dia 27 de março de 2018. 5. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade 
do capital social subscrito da Companhia. Presentes também o Contador da Companhia, Sr. Jose Luis 
Antunes Silva – CRC/SP 195013/O-0 e o representante da Grant Thorton Auditores Independentes, 
auditores independentes da Companhia, Sr. Rafael Dominguez Barros – CRC/SP 208.108/O-1. 6. 
Mesa: Presidente: Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; Secretária: Elisângela Bezerra 
Marques da Silva. 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 2017; 7.2. 
Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 7.3. Fixar o montante global de remuneração dos 
Diretores da Companhia para o exercício de 2018. 8. Deliberações: 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 27 de março de 2018, 
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 2017. Em continuidade, dando 
início às deliberações das matérias da Assembleia Geral Ordinária: 8.1. Após exame e discussão, 
considerando o parecer favorável dos auditores independentes da Companhia, foi aprovado o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017. 8.2. Foi aprovada a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 116.761.841,01 (cento e 
dezesseis milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo), 
da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2017 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2017 116.761.841,01
Constituição de Reserva Legal (3.682.091,76)
Constituição de Reserva Estatutária (5.838.092,05)
Constituição de Reserva de Lucros (27.241.657,20)
Distribuição de Dividendos Intermediários conforme AGE de 28.11.2017 (80.000.000,00)
8.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o exercício de 2018 em até R$ 50.000,00 (cinquenta 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, 27 de abril de 2018. Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida 
Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. JUCESP 277.824/18-7, em 
11/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Quinta-feira, 11/8/2022.
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