
Data Companhia Espécie Local UF Matéria Voto

08/03/2017 Klabin AGO São Paulo SP

a) Homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite 
do capital autorizado, aprovado nas Reuniões Extraordinárias do Conselho 
de Administração, realizadas após a AGEO de 10/03/2016, em 
decorrência da conversão de debêntures;

não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGO 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.

não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGE 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 31/12/2016, bem como a manifestação do Conselho de 
Administração;

não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP b) Deliberar sobre a destinação de verbas; não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGE 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;

não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP d) Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 
2017, conforme dispõe o art. 152 da Lei das S.A. 

não comparecemos

08/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP

e) Eleger os membros para o Conselho de Fiscal e seus respectivos 
suplentes e fixar a remuneração para o exercício de 2017. Poderão tomar 
parte: (i) os titulares de ações ordinárias diretamente e por meio de 
Units, mediante exibição de documento hábil de identidade e inscrição do 
nome no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data marcada para a 
realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (ii) sem 
prejuízo do disposto no item “(i)”, o acionista que comparecer munido de 
documento de identidade e comprovante da respectiva participação 
acionária, expedido pela instituição escrituradora, até o momento da 
abertura dos trabalhos; e, (iii) os procuradores constituídos por acionistas 
há menos de um ano e outros representantes legais, mediante 
comprovação da legitimidade da representação exercida

não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP
1) Incorporação pela Companhia da sociedade EMBALPLAN INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A. (“Sociedade”), sem aumento de 
capital;

não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP 2) Aprovação do Protocolo de Incorporação; não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP

3) Ratificação da nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., como 
empresa independente especializada para avaliação do patrimônio líquido 
da Sociedade, pelo critério contábil, e a consequente elaboração do 
respectivo laudo de avaliação para os fins da Incorporação;

não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP 4) Aprovação do Laudo de Avaliação; não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP
5) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos 
administradores da Companhia com o objetivo de implementar a 
Incorporação;

não comparecemos

02/03/2017 Klabin AGE São Paulo SP
6) Autorização para que os administradores da Companhia tomem, 
oportunamente, todos os atos necessários à implementação e 
formalização das deliberações acima.

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE 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 2016, 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 
17 de fevereiro de 2017, e Parecer do Conselho Fiscal;

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE 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; 

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE São Paulo SP (c) determinação do número de membros a compor o Conselho de 
Administração da Companhia;

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE São Paulo SP (d) eleição e reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e 
suplentes do Conselho de Administração;

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE São Paulo SP (e) fixação da remuneração anual global dos administradores da 
Companhia;

não comparecemos

29/03/2017 Raia Drogasil AGE São Paulo SP

(f) considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2017 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.

não comparecemos

07/04/2017 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 2016, 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;

não comparecemos

07/04/2017 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 2016, o orçamento de 
capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, 
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);

não comparecemos

07/04/2017 Linx AGO São Paulo SP
c. eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para 
mandato com duração até a Assembleia Geral Ordinária referente ao 
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018;

não comparecemos

07/04/2017 Linx AGO São Paulo SP
d. fixar a remuneração global anual dos membros da administração da 
Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 
2017; 

não comparecemos

07/04/2017 Linx AGE São Paulo SP a. reformar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alteração 
do endereço da sede da Companhia;

não comparecemos

07/04/2017 Linx AGE São Paulo SP

b. reformar o 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 26 de setembro de 2016 e 03 de outubro de 
2016;

não comparecemos

07/04/2017 Linx AGE São Paulo SP c. reformar o Artigo 26º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o 
prazo do mandato da Diretoria;

não comparecemos

13/04/2017 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 2016;

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGO Eusebio CE (ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, conforme proposta 
do Conselho de Administração em reunião realizada em 06/03/2017; e

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGO Eusebio CE (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGE Eusebio CE (i) alteração da remuneração global dos administradores de 2016, que 
havia sido aprovada em Assembleia Geral realizada em 11/04/2016;

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGE Eusebio CE (ii) a fixação da remuneração global anual da administração da 
Companhia para o exercício de 2017;

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGE Eusebio CE (iii) proposta de desdobramento das ações ordinárias de emissão da 
Companhia;

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGE Eusebio CE

(iv) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em caso de 
aprovação do desdobramento das ações, com o objetivo de: (a) 
consignar a nova quantidade de ações representativas do capital social da 
Companhia; e, (b) na oportunidade, atualizar o valor do capital social em 
razão das deliberações sobre aumento de capital realizadas pelo Conselho 
de Administração em 01/08/2016 e 06/03/2017, nos termos do §4º, do 
artigo 5º do Estatuto Social; e,

aprovar

13/04/2017 M Dias Branco AGE Eusebio CE (v) proposta do Programa de Incentivos de Longo Prazo da Companhia aprovar

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP (i) as contas dos administradores; não comparecemos



28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP
(ii) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes 
referentes ao exercício social findo em 31.12.2016;

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP

(iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício 
social que se encerrará em 31.12.2017, nos termos do artigo 196 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”);

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP (iv) a proposta da administração para a destinação dos resultados da 
Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016;

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP (v) a fixação do número de membros do conselho de administração da 
Companhia;

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP
(vi) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, 
com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.2018;

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP
(vii) a indicação, dentre os membros do conselho de administração 
eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração 
da Companhia; e

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGO São Paulo SP (viii) a fixação não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGE São Paulo SP

(i) a alteração do artigo 3º do estatuto social, e seu parágrafo único, de 
forma a prever que a sede da Companhia será no estado de Minas Gerais, 
porém seu município e endereço da sede social passarão a ser definidos 
por deliberação da diretoria;

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGE São Paulo SP

(ii) a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia 
para refletir os aumentos do capital social da Companhia, realizados 
dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões 
do conselho de administração da Companhia; e

não comparecemos

28/04/2017 Arezzo AGE São Paulo SP
(iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos 
itens B(i) e B(ii) acima.

não comparecemos

28/04/2017 B3 AGO São Paulo SP (1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;

aprovar

28/04/2017 B3 AGO São Paulo SP (2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2016;

aprovar

28/04/2017 B3 AGO São Paulo SP (3) Definir o número de membros que comporão o Conselho de 
Administração; e

aprovar

28/04/2017 B3 AGO São Paulo SP (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. aprovar

28/04/2017 B3 AGE São Paulo SP (1) Deliberar sobre alterações no Plano de Concessão de Ações da 
Companhia, nos termos da Proposta da Administração;

aprovar

28/04/2017 B3 AGE São Paulo SP (2) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia para 
“B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão”;

abstenção

28/04/2017 B3 AGE São Paulo SP

(3) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da 
BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administração: (a) caso seja 
aprovada a deliberação prevista no item 2 acima, refletir a nova 
denominação social da Companhia por meio de alteração, considerando a 
nova numeração, dos artigos 1º, caput, §§ 1º e 2º; 24, §1º; 50, §2º, 
alínea “c”; 51, parágrafo único, alínea “d”; 63, §1º; 65, 66 e 73; 75, § 1º, 
alínea “b”; e 81;
(b) ampliar o objeto social da BM&FBOVESPA para contemplar atividades 
previstas no objeto social da CETIP S.A. – Mercados Organizados 
(“CETIP”) em função da operação de combinação das atividades de 
ambas as companhias (“Operação”), mediante a inclusão dos novos 
incisos VII, VIII e IX no artigo 3º;
(c) refletir, mediante alteração do artigo 5º, o aumento do capital social 
em razão da incorporação da Companhia São José Holding aprovada na 
Assembleia Geral Extraordinária de 20/5/2016 com vistas a viabilizar a 
Operação, de acordo com o registro da quantidade de ações e do valor do 
capital social feito pelo Conselho de Administração em 28/3/2017;
(d) definir uma nova estrutura para a Diretoria da Companhia, por meio 
de (d.1) ajuste de redação dos artigos 12, §7º; 17, caput e §§1º e 2º; 
20, parágrafo único; 22, §2º; 26, §8º; 29, alíneas “b” e “c”; 30, §1º; 31; 
32, caput e §§3º e 4º (nova numeração); 33; 34, caput e §§1º e 2º; 35, 
caput e alíneas “a”, “b”, “c”, “g” (nova numeração) e §1º; novo 37, 
caput; novo 40; novo 41; 43, novas alíneas “b” e “c” e §2º; 44; 49, 
parágrafo único, alínea “g”; 51, parágrafo único, alínea “e”; 52, §1º, 
alíneas “c” e “d” e §2º; e novo artigo 80; (d.2) inclusão da subseção da 
Diretoria Colegiada e do artigo 32, §§1º e 2º; dos novos artigos 36; 37, 
alíneas “a”, “b” e “r”; 38 e 39 e seus parágrafos e alíneas; 42; nova 
alínea “a” do artigo 43; do artigo 49, parágrafo único, alíneas “h” e “i”; e 
(d.3) exclusão, considerando a antiga numeração, dos artigos 10, §5º; 
36; 37; 41; 42, caput e suas alíneas; e 43, §3º;
(e) rebalancear as atribuições dos órgãos da administração da 

aprovar

28/04/2017 B3 AGE São Paulo SP

(4) Ratificar os pagamentos feitos à administração no exercício de 2016 
no valor de R$1.360.218,02, o que representa um aumento de 
aproximadamente 2,76% em relação ao montante global aprovado na 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 18/4/2016;

abstenção

28/04/2017 B3 AGE São Paulo SP (5) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria para o exercício de 2017.

aprovar

28/04/2017 CVC AGO Santo André SP

(i) apreciação do relatório da administração, das contas dos 
administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do 
parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016;

aprovar

28/04/2017 CVC AGO Santo André SP (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016;

aprovar

28/04/2017 CVC AGO Santo André SP (iii) aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2017; e aprovar

28/04/2017 CVC AGO Santo André SP (iv) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia 
para o exercício social de 2017.

aprovar

28/04/2017 CVC AGE Santo André SP
(i) Aprovação da Incorporação da CVC Serviços Agências de Viagens Ltda. 
(“CVC Serviços”) pela Submarino Viagens e Turismo Ltda. (atual 
denominação da B2W Viagens e Turismo Ltda.) (“Submarino Viagens”);

aprovar

28/04/2017 CVC AGE Santo André SP (ii) Alteração do cargo do Sr. Silvio José Genesini Junior para Vice-
Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

aprovar

28/04/2017 CVC AGE Santo André SP
(iii) redução do número de 9 (nove) para 7 (sete) membros do Conselho 
de Administração e consequente alteração do estatuto social da 
Companhia

sem quorum

28/04/2017 CVC AGE Santo André SP (iv) Aprovação do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado 
em Ações da Companhia – Geral; e

aprovar

28/04/2017 CVC AGE Santo André SP (v) eleição de 1 (um) membro para o Conselho de Administração da 
Companhia.

item excluído da pauta. Na votação para exclusão deste item nos abstivemos.

27/04/2017 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 2016;

aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016;

aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(iii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social 
de 2017, para os fins do Art. 196, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das S.A.”);

aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(iv) fixar o limite da remuneração global dos administradores incluindo, se 
instalado, a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia a ser paga 
até Assembleia Geral Ordinária de 2018;

aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ (v) instalar o Conselho Fiscal; e aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGO Rio de Janeiro RJ
(vi) se instalado, fixar o número de membros que irão compor o Conselho 
Fiscal da Companhia, e eleger os membros do referido órgão para 
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2018;

abstenção



27/04/2017 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 
nas reuniões realizadas em (i) 29 de junho de 2016, (ii) 09 de agosto de 
2016, (iii) 14 de setembro de 2016, (iv) 30 de setembro de 2016, (v) 07 
de novembro de 2016, (vi) 01 de dezembro de 2016, (vii) 30 de 
dezembro de 2016 e (viii) 08 de março de 2017, decorrentes, conforme o 
caso, (a) da conversão das debêntures emitidas no âmbito da 5ª. 
Emissão Privada de Debêntures com Garantia Flutuante, conversíveis em 
ações da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
28 de setembro de 2011, (b) do exercício das opções de compra 
concedidas nos termos do Plano de Ações aprovado pela Assembleia 
Geral de 30 de abril de 2012, (c) da capitalização de reservas, e (d) da 
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais 
de emissão da Companhia, conforme aprovada em reunião do Conselho 
de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2017; e

aprovar

27/04/2017 Lojas Americanas AGE Rio de Janeiro RJ (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a 
alteração acima indicada;

aprovar

27/04/2017 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 
2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do 
parecer do Conselho Fiscal;

abstenção

27/04/2017 Mills AGO Rio de Janeiro RJ 2. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e aprovar

27/04/2017 Mills AGO Rio de Janeiro RJ 3. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2017.

rejeitar

27/04/2017 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, 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 realizar: (1) ajuste a redação do item “b”; e (2) 
detalhamento das hipóteses aplicáveis à alçada do Conselho de 
Administração em relação ao item “j”; (v) alterar o art. 28, parágrafos 5º 
e 7º, de modo a regular a forma de convocação e a participação remota 
de membros do Conselho Fiscal em reuniões do órgão; (vi) alterar o art. 
30, §1º, alínea b; e seus parágrafos 2º e 3º, para fins de ajustes de 
redação.

aprovar

28/04/2017 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 2016;

aprovar

28/04/2017 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 
31 de dezembro de 2016; e

aprovar

28/04/2017 Multiplan AGO Rio de Janeiro RJ (3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia 
para o exercício de 2017.

aprovar

28/04/2017 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ

(4) Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, de modo a 
modificar os seus artigos 5º e 8º, em virtude do aumento do capital social 
da Companhia, conforme homologado na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 08 de março de 2017.

aprovar

25/04/2017 Localiza AGO Belo Horizonte MG
1. Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da 
Administração e as Demonstrações
Financeiras;

aprovar

25/04/2017 Localiza AGO Belo Horizonte MG
2. Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição de
dividendos;

aprovar

25/04/2017 Localiza AGO Belo Horizonte MG 3. Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de 
Administração;

aprovar

25/04/2017 Localiza AGO Belo Horizonte MG 4. Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; e aprovar
25/04/2017 Localiza AGO Belo Horizonte MG 5. Fixar o montante da remuneração anual global da Administração. aprovar

25/04/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG
1. Aprovar o aumento do capital social, mediante a capitalização de parte 
das reservas de lucros, com
bonificação em ações; e

aprovar

25/04/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 2. Consolidar as alterações do item 1 no Estatuto Social da Companhia. aprovar

28/04/2017 BR Properties AGO São Paulo SP
(i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016

abstenção

28/04/2017 BR Properties AGO São Paulo SP (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2016;

aprovar

28/04/2017 BR Properties AGO São Paulo SP (iii) aprovar o orçamento de capital para o exercício social de 2017; e aprovar

28/04/2017 BR Properties AGO São Paulo SP (iv) deliberar sobre a fixação do limite de valor da remuneração global 
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017.

aprovar

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP
1) Alteração do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social com a única 
finalidade de corrigir a remissão feita ao artigo 15, quando o correto seria 
artigo 14;

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP
2) Alteração do inciso v do artigo 29 do Estatuto Social – Reserva de 
Ativos Biológicos com o único intuito de consignar a finalidade da 
constituição de tal reserva;

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP 3) Aprovação da consolidação do Estatuto Social para refletir as 
deliberações acima;

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP

4) Aprovação da incorporação pela Companhia de parcela cindida do 
patrimônio de Florestal Vale do Corisco S.A., sem aumento de capital 
e/ou emissão, nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão, assinados 
pelos órgãos da administração das Sociedades.

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP 5) Aprovação do Protocolo e Justificação da Cisão, bem como todos os 
seus anexos (“Protocolo”);

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP

6) Ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e 
Avaliações Ltda. como empresa independente especializada pela 
avaliação do patrimônio líquido da Florestal Vale do Corisco S.A., e a 
consequente elaboração do respectivos laudo de avaliação para os fins do 
disposto nos artigos 227, 229 e seguintes da Lei das Sociedades 
Anônimas (“Laudo de Avaliação”);

não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP 7) Aprovação do Laudo de Avaliação; não comparecemos

28/04/2017 Klabin AGE São Paulo SP
8) Autorização para que os administradores da Companhia tomem todos 
os atos necessários à implementação e formalização das deliberações 
acima.

não comparecemos

28/04/2017 Portobello AGO Tijucas SC 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 
2016.

aprovar

28/04/2017 Portobello AGO Tijucas SC 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do 
resultado do exercício.

aprovar

28/04/2017 Portobello AGO Tijucas SC 3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). aprovar

28/04/2017 Portobello AGO Tijucas SC 4. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da 
Administração

aprovar

28/04/2017 Portobello AGE Tijucas SC (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento 
do capital social da Companhia;

aprovar

28/04/2017 Portobello AGE Tijucas SC (2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital 
Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e,

aprovar

28/04/2017 Portobello AGE Tijucas SC (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia aprovar

10/05/2017 B3 AGE São Paulo SP (1) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia para 
“B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão”; e

aprovar



10/05/2017 B3 AGE São Paulo SP

(2) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme Proposta da Administração:
(a) refletir a nova denominação social da Companhia por meio de
alteração, considerando a nova numeração, dos artigos 1º, caput, §§
1º e 2º; 24, §1º; 50, §2º, alínea “c”; 51, parágrafo único, alínea “d”;
63, §1º; 65, 66 e 73; 75, § 1º, alínea “b”; e 81;
(b) ampliar o objeto social da Companhia para contemplar atividades
previstas no objeto social da CETIP S.A. – Mercados Organizados
(“CETIP”) em função da operação de combinação das atividades de
ambas as companhias (“Operação”), mediante a inclusão dos novos
incisos VII, VIII e IX no artigo 3º;
(c) refletir, mediante alteração do artigo 5º, o aumento do capital social
em razão da incorporação da Companhia São José Holding aprovada
na Assembleia Geral Extraordinária de 20/5/2016 com vistas a
viabilizar a Operação, de acordo com o registro da quantidade de
ações e do valor do capital social feito pelo Conselho de
Administração em 28/3/2017;
(d) definir uma nova estrutura para a Diretoria da Companhia, por meio
de (d.1) ajuste de redação dos artigos 12, §7º; 17, caput e §§1º e 2º;
20, parágrafo único; 22, §2º; 26, §8º; 29, alíneas “b” e “c”; 30, §1º;
31; 32, caput e §§3º e 4º (nova numeração); 33; 34, caput e §§1º e
2º; 35, caput e alíneas “a”, “b”, “c”, “g” (nova numeração) e §1º;
novo 37, caput; novo 40; novo 41; 43, novas alíneas “b” e “c” e §2º;
44; 49, parágrafo único, alínea “g”; 51, parágrafo único, alínea “e”;
52, §1º, alíneas “c” e “d” e §2º; e novo artigo 80; (d.2) inclusão da
subseção da Diretoria Colegiada e do artigo 32, §§1º e 2º; dos novos
artigos 36; 37, alíneas “a”, “b” e “r”; 38 e 39 e seus parágrafos e
alíneas; 42; nova alínea “a” do artigo 43; do artigo 49, parágrafo
único, alíneas “h” e “i”; e (d.3) exclusão, considerando a antiga
numeração, dos artigos 10, §5º; 36; 37; 41; 42, caput e suas alíneas;
e 43, §3º;

aprovar

14/05/2017 B3 AGE São Paulo SP

(a) examinar, discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e 
justificação de incorporação da CETIP S.A. – Mercados Organizados 
(“CETIP”) pela B3, celebrado em 12 de maio de 2017, entre as 
administrações da B3 e da CETIP (“Incorporação”) (“Protocolo e 
Justificação”); 

aprovar

14/05/2017 B3 AGE São Paulo SP

(b) ratificar a nomeação da empresa especializada 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CNPJ sob nº 
61.562.112/0001-20), como responsável pela elaboração do laudo de 
avaliação a valor contábil do patrimônio líquido da CETIP, para a 
incorporação da CETIP pela B3 (“Laudo de Avaliação”);

aprovar

14/05/2017 B3 AGE São Paulo SP (c) aprovar o Laudo de Avaliação; aprovar

14/05/2017 B3 AGE São Paulo SP (d) aprovar a Incorporação proposta nos termos do Protocolo e 
Justificação; e

aprovar

14/05/2017 B3 AGE São Paulo SP (e) autorizar os administradores da B3 a praticar todos os atos 
necessários à conclusão da Incorporação.

aprovar

02/06/2017 CVC AGE Santo André SP
(i) aquisição, pela Companhia, do controle acionário da Check In 
Participações Ltda. em atendimento ao disposto no art. 256 da Lei das 
S.A;

aprovar

02/06/2017 CVC AGE Santo André SP
(ii) Planos de Incentivo Baseado em Ações para o Diretor Presidente e o 
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com 
Investidores da Companhia (“ILP CEO e ILP CFO”);

aprovar

02/06/2017 CVC AGE Santo André SP (iii) eleição de 2 (dois) membros para compor o Conselho de 
Administração da Companhia;

aprovar

02/06/2017 CVC AGE Santo André SP
(iv) alteração da remuneração anual global dos administradores, levando 
em consideração a aprovação do ILP CEO e ILP CFO e da eleição de 2 
(dois) novos conselheiros de administração;

aprovar

02/06/2017 CVC AGE Santo André SP (v) autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações acima.

aprovar

23/06/2017 Arezzo AGE Belo Horizonte MG
(i) Deliberar sobre as diretrizes para estruturação e implementação de 
Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano de Ações 
Restritas”)

não comparecemos

12/07/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG
1. aprovar a proposta de criação dos planos de incentivo de longo prazo 
para os administradores e colaboradores da Companhia, considerando o 
término do plano anterior em 2016;

aprovar

12/07/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 2. aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia; aprovar

12/07/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 3. aprovar a proposta de consolidação das alterações do item 2 no 
Estatuto Social da Companhia

aprovar

06/09/2017 CVC AGE Santo André SP
(i) incorporação da Duotur Participações S.A. pela Read Serviços 
Turísticos S.A. e da REFA Participações S.A. pela Reserva Fácil Tecnologia 
S.A., todas sociedades controladas pela Companhia; e

não comparecemos

06/09/2017 CVC AGE Santo André SP (ii) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos 
os atos necessários à efetivação da deliberação acima.

não comparecemos

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP

(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da 
Incorporação das ações de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. e da 
Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da READ SERVIÇOS 
TURÍSTICOS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo 
André, Estado de São Paulo, na Rua das Esmeraldas, n.º 395, 11.º andar, 
Bairro Jardim, CEP 09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
21.585.845/0001-66 e com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
35.300.474.082 (“Read”), da RESERVA FÁCIL TECNOLOGIA S.A., 
sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São 
Paulo, na Rua das Esmeraldas, nº 395, 10º andar, Bairro Jardim, CEP 
09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.760.067/0001-39 e com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 
35.300.415.809 (“Reserva” e, em conjunto com Read, “Incorporadas”), e 
da Companhia em 21 de setembro de 2017 (“Protocolo e Justificação”);

sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP
(ii) alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para 
contemplar o aumento do capital social da Companhia decorrente da 
incorporação das ações de Read e Reserva pela Companhia;

sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP

(iii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera 
Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda., com sede na 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Av. Yojiro Takaoka, 4.384 Centro 
de Apoio 1, conj. 1012 Alphaville, CEP 06541-970, inscrita no CNPJ/MF 
22.356.119/0001-34, para elaboração do laudo de avaliação do valor 
econômico da Read e da Reserva (“Laudo de Avaliação”);

sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP (iv) aprovação do Laudo de Avaliação; sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP (v) aprovação da incorporação das ações da Read pela Companhia, nos 
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação;

sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP (vi) aprovação da incorporação das ações da Reserva pela Companhia, 
nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação; e

sem quorum

11/10/2017 CVC AGE Santo André SP (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos 
necessários à efetivar as deliberações acima.

sem quorum

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP

(i) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da 
Incorporação das ações de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. e da 
Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da READ SERVIÇOS 
TURÍSTICOS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo 
André, Estado de São Paulo, na Rua das Esmeraldas, n.º 395, 11.º andar, 
Bairro Jardim, CEP 09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
21.585.845/0001-66 e com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
35.300.474.082 (“Read”), da RESERVA FÁCIL TECNOLOGIA S.A., 
sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São 
Paulo, na Rua das Esmeraldas, nº 395, 10º andar, Bairro Jardim, CEP 
09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.760.067/0001-39 e com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 
35.300.415.809 (“Reserva” e, em conjunto com Read, “Incorporadas”), e 
da Companhia em 21 de setembro de 2017 (“Protocolo e Justificação”);

aprovar



23/10/2017 CVC AGE Santo André SP
(ii) alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para 
contemplar o aumento do capital social da Companhia decorrente da 
incorporação das ações de Read e Reserva pela Companhia;

aprovar

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP

(iii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera 
Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda., com sede na 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Av. Yojiro Takaoka, 4.384 Centro 
de Apoio 1, conj. 1012 Alphaville, CEP 06541-970, inscrita no CNPJ/MF 
22.356.119/0001-34, para elaboração do laudo de avaliação do valor 
econômico da Read e da Reserva (“Laudo de Avaliação”);

abstenção

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP (iv) aprovação do Laudo de Avaliação; abstenção

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP (v) aprovação da incorporação das ações da Read pela Companhia, nos 
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação;

aprovar

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP (vi) aprovação da incorporação das ações da Reserva pela Companhia, 
nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação; e

aprovar

23/10/2017 CVC AGE Santo André SP (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos 
necessários à efetivar as deliberações acima.

aprovar

03/11/2017 Multiplan AGE Rio de Janeiro RJ

(1) Deliberar sobre a inclusão, no objeto social da Companhia, de 
atividades relacionadas à geração de energia elétrica para consumo 
próprio com possibilidade de comercialização do excedente, e a 
consequente alteração e consolidação do seu Estatuto Social para refletir 
a referida inclusão.

aprovar

22/11/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 1) Aprovar a proposta de desdobramento de ações da Companhia na 
razão de 3 (três) ações para cada 1 (uma) ação existente;

aprovar

22/11/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 2) Aprovar a inclusão de atividade secundária complementar ao aluguel 
de carros no objeto social da Companhia;

aprovar

22/11/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG
3) Aprovar a proposta de consolidação das alterações dos itens 
anteriores, bem como a correção do endereço e CEP da sede da 
Companhia em seu Estatuto Social;

aprovar

22/11/2017 Localiza AGE Belo Horizonte MG 4) Aprovar a rerratificação da remuneração global dos administradores 
para o exercício de 2017

aprovar

12/12/2017 CVC AGE Santo André SP

(i) ratificação da aquisição, pela Companhia, de quotas representativas 
de 100% (cem por cento) do capital social da VISUAL TURISMO LTDA., 
sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Ipiranga, n.º 104, conjunto 10º e 12º andares, 
República, CEP 01046-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
55.541.841/0001-06, com seu contrato social devidamente arquivado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 
35.203.527.100 (“Visual”), em atendimento ao disposto no art. 256 da 
Lei das S.A;

não comparecemos

12/12/2017 CVC AGE Santo André SP (ii) autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os 
atos necessários à efetivação da deliberação acima. 

não comparecemos


