
Data Companhia Espécie Local Matéria Voto

AGO: (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 2015;

a favor

(ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, conforme proposta do Conselho de Administração em 
reunião realizada em 26/02/2016;

a favor

(iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; abstençao

AGE: (i) a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2016; a favor

(ii) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, conforme redação proposta pelo Conselho de 
Administração, em reunião realizada em 26/02/2016, para: (a) consignar a nova quantidade de ações 
representativas do capital social da Companhia após o cancelamento de ações mantidas em tesouraria, 
conforme deliberação deste Conselho realizada em 26 de outubro de 2015; e, (b) na oportunidade, atualizar o 
valor do capital social, de acordo com última deliberação do Conselho de Administração neste sentido, realizada 
em 26 de outubro de 2015, nos termos do §4º, do artigo 5º do Estatuto Social;

a favor

(iii) proposta para que todas as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 sejam realizadas somente no 
“Diário Oficial do Estado do Ceará” e no jornal “O Povo”. 

a favor

AGO: (i) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e dos 
demais documentos e informações necessárias, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015;

a favor

(ii) aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social da 
Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2015; e

a favor

(iii) fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para 2016; a favor

AGE: (iv) aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o 
aumento do capital social da Companhia, efetuado dentro do limite de capital autorizado, no valor total de 
R$39.660.078,99 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta mil, setenta e oito Reais e noventa e nove 
centavos), mediante a emissão de 4.841.501 (quatro milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, quinhentas e 
uma) ações  2 ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme aprovado nas Reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia realizadas em 17 de maio de 2013, 24 de abril de 2015, 1º de junho 
de 2015, 24 de julho de 2015 e 17 de agosto de 2015, em decorrência do exercício de opções de compra de 
ações de emissão da Companhia, no âmbito (a) do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de março de 2008 (“Plano I”); (b) do 
Programa de Opção de Compra de Ações 2008 (“Programa 2008”), criado no contexto do Plano de Opção de 
Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 
de dezembro de 2008 (“Plano II”); (c) do Programa de Opção de Compra de Ações 2011 (“Programa 2011”), 
criado no contexto do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 10 de outubro de 2011 (“Plano III”); e (d) do Programa de Opção de 
Compra de Ações 2013 (“Programa 2013”), criado no contexto do Plano III, de forma que o capital social da 
Companhia passou a ser de R$5.270.726.168,84 (cinco bilhões, duzentos e setenta milhões, setecentos e vinte e 
seis mil, cento e sessenta e oito Reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 632.238.060 (seiscentos e trinta 
e dois milhões, duzentas e trinta e oito mil se sessenta) ações  rdinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal;

a favor

(v) aprovar a extinção dos cargos de Diretor Presidente da Divisão de Consumo, Diretor Executivo de 
Controladoria, Diretor Executivo de Planejamento Estratégico e Diretor de Relações Institucionais da 
Companhia, com a consequente redução do número máximo de membros da Diretoria de 10 (dez) para 6 (seis) 
membros, e a exclusão dos Artigos 32, 37, 38 e 39, bem como a alteração dos Artigos 24 e 28 do Estatuto Social 
da Companhia;

a favor

(vi) aprovar a incorporação das competências do extinto cargo de Diretor de Controladoria da Companhia às 
competências do Diretor Executivo Financeiro (CFO), caso reste aprovada a proposta descrita no item (v) acima, 
com a consequente alteração do Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; 

a favor

(vii) aprovar a renumeração dos artigos e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem 
aprovadas as propostas de alteração dos Artigos 5º, 24, 28 e 33 e a exclusão dos Artigos 32, 37, 38 e 39 do 
Estatuto Social da Companhia, conforme descritas nos itens (iv) a (vi) acima; 

a favor

(viii) aprovar a re-ratificação dos valores de remuneração global anual dos administradores da Companhia 
fixados para os exercícios sociais de 2012, 2013, 2014 e 2015, no âmbito, respectivamente, das Assembleias 
Gerais Ordinárias da Companhia realizadas em 27 de abril de 2012, 30 de abril de 2013, 17 de abril de 2014 e 13 
de março de 2015, de modo a incluir os valores correspondentes (a) à outorga de opções de compra de ações a 
administradores; e (b) às despesas com encargos relativos ao recolhimento de tributos relacionados ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, com a consequente 
conciliação dos valores aprovados em assembleia geral, nos termos do Artigo 152 da Lei das Sociedades por 
Ações, com os valores informados no item 13.2 do Formulário de Referência apresentado pela Companhia;

a favor

(ix) aprovar a criação de Plano de Outorga de Ações Restritas para os administradores e empregados da 
Companhia e de suas sociedades controladas, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia realizada em 14 de março de 2016;

a favor

(x) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das 
deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

a favor

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

a favor

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; a favor

3. Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2016; a favor
4. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para um novo mandato unificado de 2 
(dois) anos, de acordo com as chapas apresentadas, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 19 do 
Estatuto Social.

a favor

Em AGO: 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 2015, 
acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

abstençao

2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os 
seus membros;

a favor

3. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e a favor
4. Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. abstençao

AGE: 1. Deliberar sobre a aprovação de novo plano de opção de compra de ações da Companhia, nos termos da 
proposta da administração, e a autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as 
providências necessárias visando a formalizá-lo.

abstençao

AGO (i) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

abstençao

(ii) Apreciar a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de
2015;

abstençao

(iii) Eleger os novos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, com
mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2018;

abstençao

(iv) Fixar a remuneração global dos Administradores; abstençao
(v) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de
2016 e fixar sua remuneração.

abstençao

AGE (i) Aprovar a proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias da
Companhia, na proporção de 5 (cinco) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação
do capital social, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia
para refletir o grupamento.

abstençao

AGO: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. a favor
2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. a favor
3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. Voto a favor de 7 cargos

4. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de Administração (mandato de 2 anos). Apoio de CF: Rafael Maisonnave e CA: Roberto Waddington ou chapa.

 5. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração a favor

AGE: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; a favor

(2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do 
aumento do capital;

a favor

(3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. a favor

14-abr-16 Hypermarcas AGE/AGO São Paulo/SP

11-abr-16 M Dias Branco AGE/AGO Eusébio/CE

19-abr-16 Cetip AGO Rio de Janeiro/RJ

28-abr-16 Mills AGE/AGO Rio de Janeiro/RJ

28-abr-16 Log-In AGE/AGO Rio de Janeiro/RJ

29-abr-16 Portobello AGO/AGE Tijucas/SC



(a) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015;

a favor

(b) Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2016. a favor

1. Aprovar a dispensa da realização da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Cetip prevista no 
Artigo 88 do Estatuto Social da Companhia, com o quórum de instalação do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, no 
âmbito da proposta de reorganização societária negociada pela Cetip e pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) no “Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações de 
Emissão da Cetip pela Companhia São José Holding, seguida da Incorporação da Companhia São José Holding 
pela BM&FBovespa” (“Protocolo e Justificação”), celebrado nesta data pelos administradores da Cetip, 
BM&FBovespa e Companhia São José Holding S.A. (“Holding” e, em conjunto com Cetip e BM&FBovespa, 
“Companhias”) e pelas Companhias (“Operação”);

a favor

2. Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação; a favor
3. Aprovar a Operação, nos termos e condições do Protocolo e Justificação; a favor

4. Autorizar os administradores da Companhia a (i) subscrever, em nome dos acionistas da Cetip, as novas ações 
ordinárias e as novas ações preferenciais a serem emitidas pela Holding, em decorrência da incorporação das 
ações da Cetip, e (ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam necessários para implementação e 
formalização do Protocolo e Justificação e da Operação;

a favor

5. Aprovar, caso a Cetip não tenha obtido a dispensa dos debenturistas, assegurar, nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 231 da Lei nº 6.404/76, aos debenturistas da
SP - 16891980v7 Cetip que desejarem, durante o prazo de 6 meses a contar da data da publicação da ata da 
assembleia geral relativa à Operação, o resgate das debêntures de que forem titulares.

a favor

(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 2015;

a favor

(2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015 e definição da data do pagamento de juros sobre capital próprio
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia;

a favor

(3) Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia para um mandato de 2 (dois) anos;

a favor

(4) Eleger, mediante votação individualizada, os membros do Conselho de
Administração da Companhia; e

a favor

(5) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o
exercício de 2016.

a favor

18-jul-16 Cetip AGO Rio de Janeiro/RJ AGO: fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2016. a favor

(i) adequar a descrição do objeto social da Companhia, de modo a: (a) incluir a prestação dos serviços regulados 
pela Instrução CVM nº 541/2013 e pela Resolução nº 4.088/12 do Banco Central do Brasil; (b) refletir as 
disposições do art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 461/07, esclarecendo que a Cetip somente poderá investir em 
sociedades que desenvolvam atividades conexas ou assemelhadas às suas próprias atividades; e (c) incluir novas 
atividades (e.g. serviços de BPO, constituição de bases de dados e atividades correlatas);

a favor

(ii) atualizar o capital social da Companhia, refletindo os aumentos aprovados pelo Conselho de Administração 
após a última alteração do Estatuto Social;

a favor

(iii) criar um Comitê de Riscos estatutário, em atendimento a exigência do Banco Central do Brasil; a favor

(iv) excluir a necessidade de aprovação, pelo Conselho de Administração, de manuais operacionais, para 
adequação ao disposto no art. 24, I e II, da Instrução CVM 461/07;

a favor

(v) incluir a necessidade de aprovação, pelo Conselho de Administração, do código de
ética e/ou conduta e de determinadas politicas internas, para atendimento à Instrução
CVM 358/02 e às recomendações de melhores práticas de governança corporativa
constantes do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa – IBCG e do Código Abrasca de Autorregulação e
Boas Práticas das Companhias Abertas;

a favor

(vi) adequar a descrição das atribuições do Diretor Executivo Financeiro e do Diretor
Executivo de Relações com Investidores;

a favor

(vii) atribuir à Diretoria a função de criar novos órgãos de assessoramento à própria
Diretoria;

a favor

(viii) incluir prazo máximo para a suspensão de Direitos de Acesso de Participantes,
determinada cautelarmente pelo Diretor Presidente, para atendimento ao disposto art.
20, VI, da Instrução CVM 461/07;

a favor

(ix) atribuir ao Diretor Executivo de Autorregulação a competência para determinar,
cautelarmente, a suspensão de Direitos de Acesso de Participantes;

a favor

(x) esclarecer que as atividades do Departamento de Autorregulação são restritas às
atividades da Unidade de Títulos e Valores Mobiliários da Companhia;

a favor

(xi) incluir regra de procedimentos administrativos instaurados pela Autorregulação,
para adequação à alteração já promovida na alínea “b” do §1º do art. 119 do
Regulamento da Cetip;

a favor

(xii) inserir previsão expressa referente à retirada e exclusão de valores mobiliários
admitidos à negociação nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, para
atendimento ao Oficio Circular 006/2014 do Diretor Presidente da BM&FBOVESPA,
datado de 14 de fevereiro de 2014; e

a favor

(xiii) aprimorar a redação de maneira geral. a favor
(i) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com contra

(ii) deliberar sobre a constituição de cessão fiduciária (a) de direitos creditórios de titularidade da Companhia, 
decorrentes de prestação de serviços de transporte e outros representados por documentos denominados 
“conhecimento de transporte” (“Direitos Creditórios - Serviços” e “Documentos Representativos dos Direitos 
Creditórios”), no valor de até 90% (noventa por cento) do saldo devedor das Debêntures; (b) dos recursos 
recebidos em razão do pagamento dos Direitos Creditórios - Serviços, independentemente de onde se 
encontrarem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária, incluindo os 
respectivos (conforme abaixo definido) (“Recebíveis”); (c) dos direitos sobre o saldo depositado em conta 
vinculada, por onde transitarão os recebíveis cedidos fiduciariamente; e (d) direitos creditórios e recebíveis 
decorrentes de determinados eventos de liquidez que, em conjunto com os Direitos Creditórios - Serviços, 
alcancem o valor total do saldo devedor em aberto;

contra

(iii) uma vez aprovada a Emissão, a autorização para que a diretoria da Companhia negocie todos os termos e 
condições para formalização da Emissão e da Oferta Restrita e tome todas as providências relativas à Emissão, 
inclusive, mas não se limitando, às seguintes: (a) contratação de prestadores de serviços para Emissão, bem 
como instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para as atividades de estruturação, 
coordenação e colocação da Oferta Restrita; (b) negociação e celebração de todos os instrumentos necessários 
para Emissão e para Oferta Restrita, bem como eventuais aditamentos, inclusive para alteração de termos e 
condições; e (c) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia, relacionados às deliberações acima;

contra

(iv) deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Opção”); e contra

(v) deliberar sobre a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para que o limite do capital 
autorizado passe de 121.201.020 (cento e vinte e um milhões, duzentas e uma mil e vinte) ações para 
55.000.000 (cinquenta e cinco milhões) ações, a fim de contemplar: (i) o grupamento da totalidade das ações 
ordinárias da Companhia, na proporção de 5 (cinco) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação do capital 
social, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2016; (ii) o 
exercício dos Bônus de Subscrição, e (iii) o exercício de opções no âmbito do Plano de Opção.

contra

(i) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato, 
nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia;

a favor

(ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato unificado até a 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2018 que deliberará as matérias previstas no artigo 
132 da Lei nº 6.404/76.

a favor

7-nov-16 Multiplan AGE Rio de Janeiro/RJ (1) Eleger membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao
Sr. Salvatore Iacono.

abstençao

29-abr-16 Restoque AGO São Paulo/SP

29-abr-16 Multiplan AGO Rio de Janeiro/RJ

20-mai-16 Cetip AGE Rio de Janeiro/RJ

17-ago-16 Log-In AGE Rio de Janeiro/RJ

27-jul-16 Cetip AGE Rio de Janeiro/RJ

21-out-16 Restoque AGE São Paulo/SP


