
Data Companhia Espécie Local UF Matéria Voto

08/03/18 Klabin AGE São Paulo SP
a) Homologar os aumentos de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovados 
nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração, realizadas após a AGEO de 08/03/2017, em 
decorrência da conversão de debêntures;

Aprovar

08/03/18 Klabin AGE São Paulo SP
b) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir as alterações descritas no item “a”, caso 
venham a ser aprovadas

Aprovar

08/03/18 Klabin AGO São Paulo SP
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício social findo em 31/12/2017, bem como a manifestação do Conselho de Administração;

Aprovar

08/03/18 Klabin AGO São Paulo SP b) Deliberar sobre a destinação de lucro líquido e outras verbas; Aprovar

08/03/18 Klabin AGO São Paulo SP

c) Eleger os membros para o Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, observadas as 
disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e da Instrução CVM nº 367, de 
29/05/2002, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM nºs 165, de 11/12/1991 e 282, de 
26/06/1998, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os Acionistas possam requerer a 
adoção do processo de voto múltiplo;

Aprovar

08/03/18 Klabin AGO São Paulo SP
d) Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2018, conforme dispõe o art. 152 da 
Lei das S.A.

Contra

08/03/18 Klabin AGO São Paulo SP
e) Eleger os membros para o Conselho de Fiscal e seus respectivos suplentes e fixar a respectiva 
remuneração para o exercício de 2018

Abstenção

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP

a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da 
Administração, Parecer dos Auditores Independentes, a serem publicados na edição do Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e do “O Estado de S. Paulo” do dia 23 de fevereiro de 2018, bem como parecer do 
Conselho Fiscal;

Aprovar

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP
b) destinação do lucro líquido do exercício, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio 
previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, os quais serão imputados ao dividendo 
obrigatório;

Aprovar

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP c) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; Aprovar

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP

d) considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 pelo acionista 
controlador, determinação do número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia, eleição e 
reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de 
sua remuneração;

Aprovar

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP 5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Abstenção

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP
6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado 
de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações 
podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Abstenção

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP
7. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a 
voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)

Abstenção

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP
8. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme Proposta da Administração da 
Companhia.

Aprovar

28/03/18 Raia Drogasil AGO São Paulo SP
9. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária e  extraordinária, as instruções de voto 
constantes deste Boletim de Voto podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária em segunda convocação?

Sim

28/03/18 Raia Drogasil AGE São Paulo SP

e) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para, entre outros, (e.i) adaptar sua redação 
aos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, nos termos do Ofício 618/2017-DRE da 
B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão; (e.ii) implementar ajustes às competências do Conselho de Administração da 
Companhia; (e.iii) alterar a composição da Diretoria da Companhia, com a inclusão de um novo cargo e 
alteração das competências atribuídas a cada Diretor; e (e.iv) incluir disposição estatutária que autoriza a 
Companhia a indenizar e manter indenes seus administradores, conselheiros fiscais e demais funcionários 
que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas controladas (“Beneficiários”), inclusive com a 
celebração de contrato de indenidade entre a Companhia e cada Beneficiário.

Aprovar



28/03/18 Raia Drogasil AGE São Paulo SP
2. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, as instruções de voto 
constantes deste Boletim de Voto podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária em segunda convocação?

Sim

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31.12.2017

Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017 Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2018 Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos 
termos do artigo 141 da Lei das S.A.?

Não

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ 5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - CHAPA ÚNICA Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes 
às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Sim

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações 
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?

Sim

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos 
a ser atribuída

10% para cada candidato

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
9. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 
141, parágrafo quarto, inciso I, da Lei das S.A.?

sem voto

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ

10. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações 
com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral 
em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente 
anteriores à realização da assembleia geral)

Abstenção

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ

11. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos 
incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos 
das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número 
de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em 
separado?

Abstenção

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ

12. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais 
sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o 
campo de eleição geral em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 
meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

Abstenção

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ

13. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos 
incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos 
das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior 
número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à 
eleição em separado?

Abstenção

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ 14. Fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria). Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ 15. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? Abstenção

29/03/18 SulAmérica AGE Rio de Janeiro RJ
I. aprovar a adaptação do artigo 16 do Estatuto Social, para fazer constar a alteração da denominação do 
Comitê de Auditoria da Companhia para Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos;

Aprovar

29/03/18 SulAmérica AGE Rio de Janeiro RJ II. aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia Aprovar

26/04/18 BRF AGO Itajaí SC
(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017;

Abstenção

26/04/18 BRF AGO Itajaí SC
(ii) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva 
para o exercício de 2018;

Abstenção

26/04/18 BRF AGO Itajaí SC (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; Abstenção



26/04/18 BRF AGO Itajaí SC (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. Abstenção

26/04/18 BRF AGE Itajaí SC

(i) Por solicitação dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e 
Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros: (a) destituição de todos os membros do Conselho de 
Administração; (b) aprovação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração; (c) 
eleição de novos membros para ocuparem os cargos no Conselho de Administração; e (d) eleição do 
Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração;

Abstenção

26/04/18 BRF AGE Itajaí SC
(ii) Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de prever que as reuniões do Conselho 
Fiscal sejam realizadas periodicamente, nos termos do Regimento Interno do órgão;

Abstenção

26/04/18 BRF AGE Itajaí SC (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Abstenção

16/04/18 Linx AGO São Paulo SP

a. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a saber: balanço patrimonial, 
demonstrações do resultado, demonstrações do valor adicionado, demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido e demonstrações do fluxo de caixa, acompanhados das Notas Explicativas, do Relatório 
da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes;

Aprovar

16/04/18 Linx AGO São Paulo SP

b. deliberar sobre a destinação do saldo do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, o orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 
2018, e a destinação de lucro líquido pela Companhia, de acordo com a proposta apresentada pela 
administração da Companhia, disponibilizada no site de Relação com Investidores da Companhia 
(www.linx.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e

Aprovar

16/04/18 Linx AGO São Paulo SP
c. fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se 
encerrar em 31 de dezembro de 2018.

Abstenção

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP

a. Ratificação da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir os aumentos do capital 
realizados dentro do limite do capital autorizado da Companhia, aprovados nas reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia realizadas em 24 de fevereiro de 2017, 31 de agosto de de 2017 e 28 de 
fevereiro de 2018;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
b. Reformar os Artigos 1º, §§ 1º e 2º, 18, § 1º e 2º, 25, §§ 1º, 2º e 5º e art.40 e incisos do Estatuto Social da 
Companhia para refletir as alterações introduzidas pela Reforma do Novo Mercado, publicada em 
30/10/2017 pela B3;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
c. Excluir os artigos 42, parágrafo único do artigo 40, 43, 44, 46, 47 e parágrafos e 48 e parágras em razão 
das alteração introduzidas pela Reforma do Novo Mercado, publicada em 30/10/2017 pela B3;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
d. Reformar os Artigos 16 (ix), 45 §§ 1º e 2º para ajustar as referências à BM&BOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadoria e Futuros ("BM&FBOVESPA"), substituindo pela sua nova razão social B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa e Balcão ("B3");

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
e. Reformar os §§ 1º e 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, de modo a ampliar a forma em que 
a Assembleia será presidida e secretariada, a fim de flexibilizar a execução dos trabalhos e otimizar tempo 
em eventual ausência ou impedimento do Presidente do Conselho;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
f. Reformar o § 2º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para detalhar a forma de substituição do 
Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração na hipótese 
de ausência e impedimentos temporários, como forma de preservar a continuidade dos trabalhos;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
g. Reformar o Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, com a inserção do inciso (iv), a fim de estabelecer 
que o Diretor Presidente assine em conjunto com os Procuradores da Companhia, de forma a garantir a 
agilidade na representação da Companhia;

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP
h. Renumerar os artigos renumeração dos artigos 49, 40, 51, 52, 53, 54 e 55 respectivamente para 42, 43, 
44, 45, 46, 47 e 48 e a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e

Aprovar

16/04/18 Linx AGE São Paulo SP i. Consolidar a nova redação do Estatuto Social da Companhia. Aprovar

12/04/18 M Dias Branco AGO Eusebio CE
(i) o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos 
auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Aprovar



12/04/18 M Dias Branco AGO Eusebio CE
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, conforme proposta do Conselho de Administração em 
reunião realizada em 05/03/2018;

Aprovar

12/04/18 M Dias Branco AGO Eusebio CE (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração Aprovar

12/04/18 M Dias Branco AGE Eusebio CE (iv) a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2018; Abstenção

12/04/18 M Dias Branco AGE Eusebio CE
(v) proposta de alterações estatutárias, com o objetivo de adaptar o Estatuto Social da Companhia aos 
dispositivos já vigentes do atual Regulamento do Novo Mercado;

Aprovar

12/04/18 M Dias Branco AGE Eusebio CE
(vi) ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações representativas do capital social da 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIRAQUÊ S.A. (“PIRAQUÊ”), conforme Fato Relevante 
divulgado em 29 de janeiro de 2018, nos termos do artigo 256, § 1º, da Lei n.º 6.404/76

Aprovar

19/04/18 Duratex AGO São Paulo SP
1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do 
exercício social findo em 31.12.2017;

Aprovar

19/04/18 Duratex AGO São Paulo SP
2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de 
juros sobre o capital próprio;

Aprovar

19/04/18 Duratex AGO São Paulo SP 3. definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual; Aprovar

19/04/18 Duratex AGO São Paulo SP 4. eleger os membros do Conselho de Administração; e, Aprovar

19/04/18 Duratex AGO São Paulo SP 5. deliberar sobre a verba destinada à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria. Aprovar

20/04/18 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(i) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017;

Aprovar

20/04/18 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(ii) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; 

Aprovar

20/04/18 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017;

Aprovar

20/04/18 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(iv) fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018 em até 
R$19.461.845.28

Abstenção

20/04/18 Arezzo AGO Belo Horizonte MG (v) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos temros do artigo 161 da Lei 6.404, de1976? Abstenção

23/04/18 B3 AGO São Paulo SP
(1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017;

Aprovar

23/04/18 B3 AGO São Paulo SP (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; Aprovar

23/04/18 B3 AGO São Paulo SP
(3) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício 
de 2018.

Abstenção

23/04/18 B3 AGE São Paulo SP

(1) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme detalhadas com marcas de 
revisão na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data: (a) adaptar os dispositivos 
estatutários pertinentes ao novo Regulamento do Novo Mercado, fruto da reforma concluída em 2017; (b) 
modificar atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os processos decisórios e de 
governança da Companhia, reforçando o seu compromisso com o aprimoramento constante de sua 
governança;(c) simplificar a estrutura administrativa da Companhia; (d) simplificar a redação dos dispositivos 
estatutários por meio da eliminação de conteúdo meramente replicado da legislação e da regulamentação 
em vigor; e (e) outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas 
dos dispositivos estatutários quando aplicável.

Aprovar

23/04/18 Fleury AGO São Paulo SP
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2017;

Aprovar

23/04/18 Fleury AGO São Paulo SP (ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos Acionistas; Aprovar

23/04/18 Fleury AGO São Paulo SP
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 
31/12/2017;

Aprovar

23/04/18 Fleury AGO São Paulo SP

(iv) Eleger 2 (dois) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, os quais 
foram nomeados para tais cargos pelo próprio Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei 
6.404/76, reconduzindo-os para cumprir o restante do mandato do Conselho de Administração atualmente 
em curso, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e

Aprovar

23/04/18 Fleury AGO São Paulo SP (v) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018. Aprovar



27/04/18 CVC AGO Santo André SP
(i) As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017;

Aprovar

27/04/18 CVC AGO Santo André SP (ii) Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018; Aprovar

27/04/18 CVC AGO Santo André SP
(iii) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2017;

Aprovar

27/04/18 CVC AGO Santo André SP
(iv) A fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018.

Abstenção

27/04/18 CVC AGE Santo André SP

(i) A reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 e a revogação dos atuais artigos 13, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 e 
45;

Aprovar

27/04/18 CVC AGE Santo André SP (ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia; e Aprovar

27/04/18 CVC AGE Santo André SP
(iii) A autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar 
as matérias constantes dos itens B(i) e B(ii) da ordem do dia.

Aprovar

26/04/18 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

Aprovar

26/04/18 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os 
seus membros;

Aprovar

26/04/18 Mills AGO Rio de Janeiro RJ 3. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e Aprovar

26/04/18 Mills AGO Rio de Janeiro RJ 4. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. Aprovar

26/04/18 Mills AGE Rio de Janeiro RJ

1. Deliberar sobre a alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia, na forma prevista na 
Proposta da Administração
(i) alterar o artigo 5º de forma a refletir o capital social atualizado da Companhia, de R$688.318.462,91, 
representado por 175.586.442 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (ii) alterar o 
artigo 15, caput, a fim de prever número mínimo de reuniões do Conselho de Administração por ano, bem 
como os respectivos parágrafos 2º e 3º, de modo a regular a forma de convocação e a participação remota 
de membros do Conselho de Administração em reuniões do órgão; (iii) alterar o artigo 16, de forma a 
explicitar a competência do Conselho de Administração para a aprovação de seus regimentos internos; (iv) 
alterar o artigo 17, a fim de: (a) ajustar a redação da alínea “b”, “u” e “v”; (b) detalhar as hipóteses aplicáveis 
à alçada do Conselho de Administração em relação à alínea “j”; (c) excluir a atual alínea “w”; e (d) incluir as 
novas alíneas “x”, “y” e “z”, relacionadas à adoção de políticas e sistema de gerenciamento de riscos, 
controles internos, integridade/conformidade e governança corporativa que visam a modernizar a 
governança da Companhia e aumentar o controle sobre suas atividades. (v) alterar o artigo 28, caput, e 
parágrafos 3º, 5º e 7º, de modo a atribuir, ao Conselho Fiscal, caráter não permanente, bem como regular a 
forma de convocação e a participação remota de seus respectivos membros em reuniões do órgão;(vi) 
alterar o artigo 30, §1º, alínea “b”; e seu parágrafo 2º, para fins de ajustes de redação. (vii) regular o regime 
de co-presidência do Conselho de Administração por meio de: (a) ajuste de redação dos seguintes 
dispositivos: artigo 10, caput; artigo 14, parágrafo 1º; e artigo 15, caput e parágrafos 1º e 4º; artigo 21, 
parágrafo único; e (b) inclusão da alínea “j” ao artigo 12. (viii) em decorrência das disposições do novo 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, 
respectivamente): (a) ajustar a redação dos seguintes dispositivos: artigo 1º, caput; artigo 12, alíneas “g” e 
“i”; artigo 13, com a inclusão do parágrafo 3º; artigo 14, parágrafos 2º e 3º; artigo 18, parágrafo 2º; artigo 21, 
parágrafo único; artigo 28, parágrafo 4º; título do Capítulo VII; artigo 32, caput, com a exclusão de seus 
atuais parágrafos 1º, 2º, bem como com a inclusão dos novos parágrafos 1º, 2º e 3º; artigo 34, com a 
inclusão do novo parágrafo 11º; artigo 35; e artigo 47; (b) excluir os atuais artigos 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 e 44; e (c) incluir os novos artigos 33, 35, 36 e 37; bem como o novo Capítulo VIII e seu 
respectivo artigo 39; e (ix) para fins de renumeração e ajustes ou inclusões de referências cruzadas, alterar, 
considerando a antiga numeração, os seguintes dispositivos: artigo 13, parágrafo 3º; artigo 17, alínea “x”; 
artigo 45, Capítulos VIII, IX e X, bem como seus respectivos artigos 46, 47 e 48.

Aprovar

26/04/18 Mills AGE Rio de Janeiro RJ 2. Deliberar sobre o regime de co-presidência do Conselho de Administração. Aprovar

27/04/18 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 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;

Aprovar

27/04/18 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; Aprovar

27/04/18 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ
(3) Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para um mandato 
de 2 (dois) anos;

Aprovar

27/04/18 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ (4) Eleger, mediante votação individualizada, os membros do Conselho de Administração da Companhia; Contra

27/04/18 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ (5) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018; Aprovar

27/04/18 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ (6) Ratificar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017. Aprovar



27/04/18 Randon AGO Caxias do Sul RS
(a) Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os 
pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017;

sem direito a voto

27/04/18 Randon AGO Caxias do Sul RS
(b) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
e de distribuição de dividendos;

sem direito a voto

27/04/18 Randon AGO Caxias do Sul RS (c) Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e, sem direito a voto

27/04/18 Randon AGO Caxias do Sul RS (d) Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais. sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018, para os fins do art. 196, 
da Lei nº 6.404/76;

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(iv) definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, para mandato que 
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020;

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ (v) eleger os membros do Conselho de Administração; sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ (vi) instalar o Conselho Fiscal para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2019; sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(vii) se instalado, fixar o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os 
membros do referido órgão;

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(viii) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até Assembleia 
Geral Ordinária de 2019; e

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(ix) se instalado, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal a ser paga até Assembleia Geral 
Ordinária de 2019.

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGE Rio de Janeiro RJ

(i) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos
de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital
autorizado, nas reuniões realizadas em (i) 8 de setembro de 2017, (ii) 15 de setembro
de 2017, (iii) 29 de setembro de 2017, (iv) 8 de novembro de 2017, e (v) 27 de
dezembro de 2017, decorrentes, conforme o caso, (a) do exercício das opções
outorgadas no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia
aprovado em Assembleia Geral realizada em 30 de abril de 2012, e (b) da conversão
de debêntures emitidas no âmbito da 5ª Emissão Privada de Debêntures, com
Garantia Flutuante, Conversíveis em Ações de Emissão da Companhia, aprovada em
Assembleia Geral realizada no dia 28 de setembro de 2011;

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGE Rio de Janeiro RJ
(ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a alteração acima
indicada; e

sem direito a voto

30/04/18 Lojas Americanas AGE Rio de Janeiro RJ (iii) aprovar o Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia. sem direito a voto

26/04/18 Localiza AGO Belo Horizonte MG
1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras;

Aprovar

26/04/18 Localiza AGO Belo Horizonte MG
2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e

Aprovar

26/04/18 Localiza AGO Belo Horizonte MG 3) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração. Aprovar

26/04/18 Localiza AGE Belo Horizonte MG
1) Aprovar modificações no Estatuto Social da Companhia, adequando-o às novas regras do Regulamento 
do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e, implementar melhorias propostas pela 
Administração; e

Aprovar

26/04/18 Localiza AGE Belo Horizonte MG 2) Aprovar a proposta de consolidação das alterações do item anterior no Estatuto Social da Companhia. Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP
(i) aprovar as contas dos administradores e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP (iii) aprovar o orçamento de capital para os exercícios sociais de 2018 e 2019; Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP
(iv) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no 
estatuto social da Companhia;

Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; Aprovar

26/04/18 BR Properties AGO São Paulo SP
(vi) aprovar a fixação do limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2018.

Aprovar



23/05/18 Raia Drogasil AGE São Paulo SP
(a) recebimento de renúncia dos Srs. Hector Nunez (efetivo), José Paschoal Rossetti (efetivo), Carlos de 
Prado Fernandes (suplente) e Donato José Garcia Rossetti (suplente), membros independentes do 
Conselho de Administração da Companhia;

não comparecemos

23/05/18 Raia Drogasil AGE São Paulo SP
(b) em razão do recebimento de tais renúncias, eleição de 2 (dois) membros independentes efetivos e 2 
(dois) membros independentes suplentes do Conselho de Administração, nos termos da Proposta da 
Administração revisada pelos membros do Conselho de Administração.

não comparecemos

04/05/18 B3 AGE São Paulo SP

(1) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme detalhadas com marcas de 
revisão na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data:
(a) adaptar os dispositivos estatutários pertinentes ao novo Regulamento do Novo Mercado, fruto da reforma 
concluída em 2017; (b) modificar atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os processos 
decisórios e de governança da Companhia, reforçando o seu compromisso com o aprimoramento constante 
de sua governança; (c) simplificar a estrutura administrativa da Companhia; (d) simplificar a redação dos 
dispositivos estatutários por meio da eliminação de conteúdo meramente replicado da legislação e da 
regulamentação em vigor; e (e) outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de 
referências cruzadas dos dispositivos estatutários quando aplicável.

Aprovar

14/05/18 CVC AGE Santo André SP
(i) a reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, e a 
revogação dos atuais artigos 13, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 e 45;

Aprovar

14/05/18 CVC AGE Santo André SP (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e Aprovar

14/05/18 CVC AGE Santo André SP
(iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar 
as matérias constantes dos itens (i) e (ii) da ordem do dia.

Aprovar

18/07/18 Mills AGE Rio de Janeiro RJ
1. Examinar, discutir e votar a proposta de aprovação do Plano de Incentivo com Ações Restritas da 
Companhia.

Aprovar

20/07/18 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ (1) Deliberar sobre a proposta de Plano de Outorga de Ações Restritas; não comparecemos

20/07/18 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ
(2) Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, pelo qual cada 
ação existente será desdobrada em 3 (três) ações da mesma classe e espécie;

não comparecemos

20/07/18 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ
(3) Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir no caput dos seus artigos 5º e 8º 
o novo número de ações do capital social e do capital autorizado da Companhia, caso reste aprovado o 
desdobramento de ações; e

não comparecemos

20/07/18 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ
(4) Eleger membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Leonard Peter 
Sharpe

não comparecemos

30/07/18 CVC AGE Santo André SP

(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Read Serviços 
Turísticos S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da 
READ SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n.º 21.585.845/0001-
66 (“Read”) e da Companhia em 12 de julho de 2018 (“Protocolo e Justificação Read”); 

Aprovar

30/07/18 CVC AGE Santo André SP

(ii) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Reserva Fácil 
Tecnologia S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da 
RESERVA FÁCIL TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n.º 14.760.067/0001-
39 (“Reserva”) e da Companhia em 12 de julho de 2018 (“Protocolo e Justificação Reserva”); 

Aprovar

30/07/18 CVC AGE Santo André SP

(iii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0022-53, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, 
Avenida Dionysia Alves Barreto, 500, Centro, CEP 06086-050 , para elaboração do laudo de avaliação 
contábil do patrimônio líquido da Read (“Laudo de Avaliação Read”) e do laudo de avaliação contábil do 
patrimônio líquido da Reserva (“Laudo de Avaliação Reserva”); 

Aprovar

30/07/18 CVC AGE Santo André SP (iv) aprovação do Laudo de Avaliação Read; Aprovar
30/07/18 CVC AGE Santo André SP (v) aprovação do Laudo de Avaliação Reserva; Aprovar

30/07/18 CVC AGE Santo André SP
(vi) aprovação da incorporação da Read pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e 
Justificação Read; 

Aprovar

30/07/18 CVC AGE Santo André SP
(vii) aprovação da incorporação da Reserva pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo 
e Justificação Reserva; e 

Aprovar



30/07/18 CVC AGE Santo André SP
(viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das 
deliberações acima. 

Aprovar

22/08/18 CVC AGE Santo André SP

(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Viatrix Viagens e 
Turismo Ltda. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da 
VIATRIX VIAGENS E TURISMO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 
57.082.257/0001-57 (“Incorporada”) e da Companhia em 7 de agosto de 2018 (“Protocolo e Justificação”);

Aprovar

22/08/18 CVC AGE Santo André SP

(ii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua 
Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Vila São Francisco, CEP 04711-904, para elaboração do laudo de 
avaliação contábil do patrimônio líquido da Incorporada (“Laudo de Avaliação”);

Aprovar

22/08/18 CVC AGE Santo André SP (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; Aprovar

22/08/18 CVC AGE Santo André SP (iv) aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições previstos no 
Protocolo e Justificação; e

Aprovar

22/08/18 CVC AGE Santo André SP (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
acima.

Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP
(i) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar os aumentos do capital 
social da Companhia, realizados por deliberação do conselho de administração, dentro do limite do capital 
autorizado;

Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP
(ii) alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia para ajustar o número de membros 
efetivos que compõem o Conselho de Administração da Companhia;

Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP (iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP (iv) caracterização dos membros independentes do conselho de administração da Companhia; Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP (v) indicação do Presidente e do Vice-Presidente do conselho de administração da Companhia; e Aprovar

22/11/18 CVC AGE Santo André SP (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG

1. Aprovar a cisão parcial da Companhia, que resultará na segregação das ações de sua propriedade 
emitidas pela Log Commercial Properties e Participações S.A., sociedade anônima constituída e existente 
em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.041.168/0001-10 (“Log”), com versão da parcela cindida para a Log (“Operação Societária”);

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG
2. Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da 
MRV Engenharia e Participações S.A. com Versão da Parcela Cindida para a Log Commercial Properties e 
Participações S.A.” celebrado em 9 de novembro de 2018 entre as administrações da Companhia e da Log;

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG

3. Ratificar a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 005112/O-9 e no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-
30, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, 
Centro, como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da parcela do 
patrimônio líquido da Companhia a ser vertida para a Log, avaliada a valor contábil, com base nas 
informações trimestrais da Companhia levantadas em 30 de setembro de 2018 (“Laudo de Avaliação”), e a 
contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, 
como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo para fins de atendimento ao artigo 264 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), que foi 
elaborado para fins meramente informativos (“Laudo 264”);

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG 4. Aprovar o Laudo de Avaliação Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG
5. Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da 
Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da 
Companhia;

Aprovar



12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG

6. Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante total de R$ 1.000.093.319,77 (um bilhão, 
noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), passando dos atuais R$ 
5.079.863.175,07 (cinco bilhões, setenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e setenta e 
cinco reais e sete centavos) para R$ 4.079.769.855,30 (quatro bilhões, setenta e nove milhões, setecentos e 
sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), sem o cancelamento de ações, 
como resultado da Operação Societária (“Redução de Capital”);

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG
7. Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a Redução de 
Capital;

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG
8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar a alteração decorrente da 
Redução de Capital; e

Aprovar

12/12/18 MRV AGE Belo Horizonte MG
9. Aprovar a publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130, §2º, da Lei das 
Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas

Aprovar


