
Data Companhia Espécie Local UF Matéria Voto

31-jan-20 Duratex AGE São Paulo SP

1. ratificar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 
para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela patrimonial 
a ser cindida da Duratex Florestal Ltda. e incorporado pela Companhia (“Laudo 
de Avaliação”);

Abstenção

31-jan-20 Duratex AGE São Paulo SP 2. aprovar o referido Laudo de Avaliação; Aprovar

31-jan-20 Duratex AGE São Paulo SP
3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal 
Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Duratex S.A. (“Cisão Parcial e 
Incorporação”);

Aprovar

31-jan-20 Duratex AGE São Paulo SP
4. aprovar a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e a incorporação pela 
Companhia da parcela cindida, sem aumento de seu capital social; e

Aprovar

31-jan-20 Duratex AGE São Paulo SP
5. autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à 
efetivação da Cisão Parcial e Incorporação.

Aprovar

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

1. Aprovar (a) a Incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., 
sociedade limitada, com sede
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais na Avenida Professor 
Mário Werneck, nº 621, 10º andar,
Estoril, CEP 30455-610, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 
31.208.630.045 na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – JUCEMG e no CNPJ sob o nº 11.209.592/0001-40 
(“MDI”) pela Companhia; (b) o
aumento do capital social da Companhia decorrente da versão da parcela do 
acervo líquido patrimonial da
MDI não detida pela Companhia, no valor de R$ 685.700.478,80 (seiscentos e 
oitenta e cinco milhões,
setecentos mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), 
mediante a emissão de 37.286.595
(trinta e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e 
cinco) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas Ações”) e 1 (um) bônus 
de subscrição (“Bônus de
Subscrição”); e (c) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia 
para refletir o aumento do capital
social da Companhia;

Aprovar

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da MDI 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. pela
MRV Engenharia e Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado 
em 26 de dezembro de 2019 pela
administração da Companhia e pela administração da MDI, que reflete os 
termos e condições da proposta de
incorporação da MDI pela Companhia (“Incorporação”);

Abstenção

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

3. Aprovar a contratação da WH Auditores Independentes EPP, com sede na 
cidade de Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, na Rua Coletor Celso Werneck, nº 129, inscrita no 
CNPJ sob o nº 42.465.302/0002-
66, para avaliação do valor de patrimônio líquido da MDI para fins do cálculo da 
relação de troca no contexto
da Incorporação, nos termos do artigo 226 e seguintes da Lei das Sociedades 
por Ações (“Laudo 226”);

Abstenção

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP 4. Aprovar o Laudo 226; Abstenção

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

5. Aprovar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., 
empresa com sede na Rua
Antônio de Albuquerque, nº 156, 11º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.527.788/0004-84, empresa membro
independente da Ernst & Young Global, uma sociedade limitada do Reino 
Unido que atua como entidade de
coordenação central da rede Ernst & Young para empresas, para cálculo da 
relação de substituição das quotas da MDI pelas ações da Companhia com 
base nos valores de seus fluxos de caixa descontados, nos termos do artigo 
264 da Lei das Sociedades por Ações, para efeitos informacionais e 
comparativos (“Laudo 264”);]

Abstenção

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP 6. Aprovar o Laudo 264; Abstenção

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

7. Aprovar as alterações propostas em negociação com os acionistas ao 
estatuto social da Companhia,
no tocante (a) à adequação do estatuto social da Companhia ao novo 
Regulamento do Novo Mercado; (b) à
alteração das disposições sobre análise e aprovação de operações com partes 
relacionadas pelo conselho de administração; (c) à competência do conselho 
de administração para examinar e avaliar eventuais oportunidades comerciais 
oferecidas à Companhia por seus acionistas e/ou administradores, 
voluntariamente
ou por força da legislação, regulamentação aplicável ou disposição contratual; 
(d) à inclusão de procedimento
de eleição por chapas para a eleição dos membros do conselho de 
administração da Companhia; e (e) à
inclusão da previsão estatutária sobre funcionamento e competências do 
comitê de auditoria da Companhia;

Abstenção



31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP

8. 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; e

Aprovar

31-jan-20 MRV AGE São Paulo SP
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

26-mar-20 SulAmérica AGO São Paulo SP
I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2019;

Aprovar

26-mar-20 SulAmérica AGO São Paulo SP
II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31.12.2019;

Aprovar

26-mar-20 SulAmérica AGO São Paulo SP
III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o 
mandato de 2020;

Aprovar

26-mar-20 SulAmérica AGO São Paulo SP IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e Aprovar

26-mar-20 SulAmérica AGO São Paulo SP
V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e 
Diretoria). 

Abstenção

25-mar-20 Intermédica AGO São Paulo 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 
2019;

Aprovar

25-mar-20 Intermédica AGO São Paulo SP
(ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019, incluindo distribuição de dividendos; e

Aprovar

25-mar-20 Intermédica AGO São Paulo SP
(iii) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2020.

Abstenção

25-mar-20 Intermédica AGE São Paulo SP
(i) aditamento ao Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de 
março de 2019; e

Abstenção

25-mar-20 Intermédica AGE São Paulo SP
(ii) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, bem como a sua 
consolidação

Aprovar

30-abr-20 Alpargatas AGO São Paulo SP

1. Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório 
dos Auditores Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019;

sem direito a voto

30-abr-20 Alpargatas AGO São Paulo SP

2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2020 e da 
destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31/12/2019, conforme Proposta da Administração registrada nas 
Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando a distribuição de dividendos, 
deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad referendum" da Assembleia 
Geral Ordinária;

sem direito a voto

30-abr-20 Alpargatas AGO São Paulo SP 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração; sem direito a voto

30-abr-20 Alpargatas AGO São Paulo SP
4. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 
(um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

sem direito a voto

30-abr-20 Alpargatas AGO São Paulo SP 5. Fixar a remuneração global anual da Administração sem direito a voto

13-abr-20 Randon AGO Caxias do Sul RS

1. 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 2019;

sem direito a voto

13-abr-20 Randon AGO Caxias do Sul RS
2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital 
próprio imputados aos dividendos;

sem direito a voto

13-abr-20 Randon AGO Caxias do Sul RS 3. eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; sem direito a voto

13-abr-20 Randon AGO Caxias do Sul RS
4. fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros 
fiscais.

sem direito a voto

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP

(i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do 
Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e “O Estado de S. Paulo” no dia 20 de fevereiro de 
2020, bem como do Parecer do Conselho Fiscal; 

Aprovar

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP

(ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, referendando as apropriações de juros sobre capital 
próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a 
declaração de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 
31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;

Aprovar

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e Abstenção

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP
(iv) instalação do Conselho Fiscal para mandato que se encerrará na 
Assembleia Geral Ordinária de 2021;

Aprovar

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP
(v) uma vez instalado, fixação do número de membros que irão compor o 
Conselho Fiscal da Companhia;

Aprovar

08-abr-20 RD AGO São Paulo SP (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; Abstenção



08-abr-20 RD AGO São Paulo SP (vii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; Aprovar

08-abr-20 RD AGE São Paulo SP

(viii) alteração do Estatuto Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto 
social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica 
original;(vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma 
de participação nas reuniões;

Aprovar

08-abr-20 RD AGE São Paulo SP
(viii) alteração do Estatuto Social da Companhia para: (vii.2) alterar as 
competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas 
reuniões;

Aprovar

08-abr-20 RD AGE São Paulo SP
(viii) alteração do Estatuto Social da Companhia para: (vii.3) alterar a 
composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas 
reuniões;

Abstenção

08-abr-20 RD AGE São Paulo SP
(viii) alteração do Estatuto Social da Companhia para: (vii.4) alterar a forma de 
representação da Companhia; 

Aprovar

08-abr-20 RD AGE São Paulo SP (ix) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Abstenção

09-abr-20 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 2019;

Aprovar

09-abr-20 M Dias Branco AGO Eusebio CE
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, conforme proposta do 
Conselho de Administração em reunião realizada em 06/03/2020; e

Aprovar

09-abr-20 M Dias Branco AGO Eusebio CE (iii) quantidade e eleição dos membros do Conselho de Administração Aprovar

09-abr-20 M Dias Branco AGE Eusebio CE
(iv) alteração da remuneração global anual da administração para o exercício 
de 2019 aprovada na Assembleia de 18 de abril de 2019;

Aprovar

09-abr-20 M Dias Branco AGE Eusebio CE
(v) fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para 
o exercício de 2020

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGO Belo Horizonte MG

(i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual 
dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019;

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGO Belo Horizonte MG
(ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a distribuição de dividendos e o 
orçamento de capital da Companhia;

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGO Belo Horizonte MG
(iii) Fixar a remuneração anual global da administração da Companhia para o 
exercício de 2020

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGO Belo Horizonte MG
(iv) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da 
Lei nº 6.404, de 1976?

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada no dia 30 de abril de 2019 (“Plano II”), para aumentar a quantidade de 
opções incluídas no Plano II em 1.000.000 (um milhão), passando de 892.149 
(oitocentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove) opções, para 
1.892.149 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove 
mil) opções de ações no total;

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG
(ii) Deliberar, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, sobre 
a caracterização do Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez como membro 
independente do Conselho de Administração da Companhia;

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(iii) Aprovar a atualização do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de refletir o aumento de capital homologado em Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de outubro de 
2019;

Aprovar

16-abr-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(iv) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) em seu 
artigo 26, prever o mandato unificado dos membros da Diretoria da 
Companhia; e (ii) aumentar o número máximo de membros para compor a 
Diretoria da Companhia, de 3 (três) para 4 (quatro), com a criação de mais um 
cargo de Diretor sem designação específica; (v) Aprovar a alteração do 
Estatuto Social da Companhia para: (i) em seu artigo 32, alterar as atribuições 
dos Diretores sem designação específica; (vi) Aprovar a lavratura da ata da 
AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do artigo 130, §1º, 
da Lei das Sociedades por Ações, e a publicação da ata da AGOE na forma do 
artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos 
acionistas

Aprovar

16-abr-20 MRV AGO Belo Horizonte MG
1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGO Belo Horizonte MG
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2019;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGO Belo Horizonte MG
3. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social 
de 2020;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGO Belo Horizonte MG
4. O acionista deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do 
art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Aprovar



16-abr-20 MRV AGE Belo Horizonte MG

1. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
para refletir o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração, 
dentro do limite de capital autorizado, em reunião realizada no dia 17 de janeiro 
de 2020 e ratificação do atual capital social da Companhia;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGE Belo Horizonte MG
2. Deliberar sobre a extinção do cargo de Diretor Executivo de 
Desenvolvimento Imobiliário;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGE Belo Horizonte MG
3. Deliberar sobre a divisão da Diretoria Executiva Comercial e Crédito, de 
modo que a Companhia passe a contar com dois Diretores Executivos na área 
para atuação conjunta;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGE Belo Horizonte MG
4. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude 
das deliberações dos itens acima;

Aprovar

16-abr-20 MRV AGE Belo Horizonte MG
5. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 
130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Aprovar

23-abr-20 Localiza AGO Belo Horizonte MG
1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019;

Aprovar

23-abr-20 Localiza AGO Belo Horizonte MG
2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; e 

Aprovar

23-abr-20 Localiza AGO Belo Horizonte MG 3) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração. Aprovar

23-abr-20 Localiza AGO Belo Horizonte MG
4) Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 
da Lei nº 6.404/76?

Abstenção

23-abr-20 Localiza AGE Belo Horizonte MG
1) Aprovar modificações no Estatuto Social da Companhia e implementar 
melhorias propostas pela Administração

Aprovar

23-abr-20 Localiza AGE Belo Horizonte MG
2) Aprovar a proposta de consolidação das alterações do item anterior no 
Estatuto Social da Companhia

Aprovar

30-abr-20 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 e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;

Aprovar

30-abr-20 Fleury AGO São Paulo SP
(ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital 
próprio aos Acionistas;

Aprovar

30-abr-20 Fleury AGO São Paulo SP
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no 
exercício social encerrado em 31/12/2019 e a distribuição de dividendos;

Aprovar

30-abr-20 Fleury AGO São Paulo SP
(iv) Ratificar a prorrogação do prazo para pagamento da distribuição 
antecipada de dividendos; e

Aprovar

30-abr-20 Fleury AGO São Paulo SP (v) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020. Aprovar

30-abr-20 Fleury AGO São Paulo SP
(vi) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da 
Lei nº 6.404, de 1976?

Abstenção

29-abr-20 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 2019, acompanhados do 
parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

Aprovar

29-abr-20 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da 
Companhia;

Aprovar

29-abr-20 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

Aprovar

29-abr-20 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
4. Deliberar sobre o regime de co-presidência do Conselho de Administração.

Aprovar

29-abr-20 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
5. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

Aprovar

29-abr-20 Mills AGO Rio de Janeiro RJ
6. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2020.

Aprovar

29-abr-20 Mills AGE Rio de Janeiro RJ

1. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, de forma a refletir o  exercício das opções de compra, passando o 
capital social totalmente subscrito e integralizado de R1.089.366.832,39 
representado por 251.861.980 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal para R1.089.379.327,39 representado por 251.866.230 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia.

Aprovar

29-abr-20 Mills AGE Rio de Janeiro RJ

2. Deliberar sobre a alteração do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, de forma a aumentar o capital autorizado de 200.000.000 
(duzentos milhões) de ações para 275.000.000 (duzentos e setenta e cinco 
milhões) de ações, considerando que atualmente já há 251.866.230 (duzentos 
e cinquenta e um milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e duzentas e trinta) 
de ações emitidas.

Aprovar



30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019;

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
2. deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 
e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio;

Rejeitar

30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo 
mandato anual;

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
4. eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de 
Administração; e

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
5. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho 
de Administração e Diretoria.

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGO São Paulo SP
5. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 
da Lei nº 6.404, de 1976?

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGE São Paulo SP
1. alterar a redação do “caput” do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a 
nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia;

Aprovar

30-abr-20 Duratex AGE São Paulo SP 2. consolidar o Estatuto Social da Companhia; e Aprovar

30-abr-20 Duratex AGE São Paulo SP 3. alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. Aprovar

30-abr-20 Linx AGO São Paulo SP
a. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia e documentos correlatos referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

Aprovar

30-abr-20 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 2019, o orçamento de capital para o 
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, e a destinação de 
lucro líquido pela Companhia, de acordo com a proposta apresentada pela 
administração da Companhia; e 

Aprovar

30-abr-20 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 2020. 

Abstenção

30-abr-20 Linx AGO São Paulo SP
d. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 61 da 
Lei 6.404/76?

Aprovar

30-abr-20 Linx AGE São Paulo SP

a. Em razão de erro material na numeração de artigos e alíneas e na 
manutenção de inconsistências no Estatuto Social da Companhia, publicado 
após a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de setembro de 2019, 
a Administração sugere a re-ratificação do Estatuto Social da Companhia, nos 
termos da proposta da Administração;

Aprovar

30-abr-20 Linx AGE São Paulo SP b. Consolidação do Estatuto Social da Companhia Aprovar

29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; 

Aprovar

29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos; 

Aprovar

29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 3. fixar o número de membros do Conselho de Administração; Aprovar
29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 4. eleger os membros do Conselho de Administração; Aprovar
29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 5. fixar o montante da remuneração global dos Administradores; Aprovar
29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 6. fixar o número de membros do Conselho Fiscal; Aprovar
29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 7. eleger os membros do Conselho Fiscal; e Abstenção

29-abr-20 Lojas Renner AGO Porto Alegre RS 8. fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG

(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019; 

Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 

Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020; Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(iv) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 

Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(v) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício 
de 2020. 

Aprovar

30-abr-20 Arezzo AGO Belo Horizonte MG
(vi) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da 
Lei das S.A.?

Abstenção

25-jun-20 Iguatemi AGO São Paulo SP
1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos 
administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

Aprovar

25-jun-20 Iguatemi AGO São Paulo SP
2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; e

Aprovar

25-jun-20 Iguatemi AGO São Paulo SP
3. Definição do número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto 
Social;

Aprovar

25-jun-20 Iguatemi AGO São Paulo SP 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; Aprovar
25-jun-20 Iguatemi AGO São Paulo SP 5. Aprovação da remuneração global dos Administradores. Aprovar



29-jun-20 Linx AGE São Paulo SP
a. fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia 
para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020.

Abstenção

31-jul-20 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 e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;

Aprovar

31-jul-20 Fleury AGO São Paulo SP
(ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital 
próprio aos Acionistas;

Aprovar

31-jul-20 Fleury AGO São Paulo SP
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no 
exercício social encerrado em 31/12/2019 e a distribuição de dividendos;

Aprovar

31-jul-20 Fleury AGO São Paulo SP
(iv) Ratificar a prorrogação do prazo para pagamento da distribuição 
antecipada de dividendos;

Aprovar

31-jul-20 Fleury AGO São Paulo SP
(v) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020, 
conforme nova Proposta da Administração aprovada em 25/06/2020

Aprovar

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019;

Aprovar

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP
II. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019;

Aprovar

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP
III. Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo 
mandato;

Aprovar

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP IV. Eleger os membros do Conselho de Administração; Aprovar
31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP V. Eleger os membros do Conselho Fiscal; Abstenção

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP VI. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e Abstenção

31-jul-20 Klabin AGO São Paulo SP
VII. Deliberar sobre a remuneração anual global dos membros do Conselho 
Fiscal

Abstenção

29-jul-20 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 
31.12.2019;

Aprovar

29-jul-20 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31.12.2019;

Aprovar

29-jul-20 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o 
mandato de 2020;

Aprovar

29-jul-20 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e Aprovar

29-jul-20 SulAmérica AGO Rio de Janeiro RJ
V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e 
Diretoria).

Abstenção

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(i) provar (a) a cisão parcial da LOG MARACANAÚ I SPE LTDA., sociedade 
empresária limitada constituída e existente em conformidade com as leis do 
Brasil, com sede na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Anel 
Viário, nº 4.902, Bairro Boa Esperança, CEP 61.935-230, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 14.957.737/0001-01 e NIRE 23.201.441.291 (doravante designada 
“SPE Maracanaú I”); (b) a versão da parcela cindida da SPE Maracanaú I 
(“Parcela Cindida”), conforme o respectivo Laudo de Avaliação SPE 
Maracanaú I (abaixo definido), à Companhia;

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(ii) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da LOG RIO SPE LTDA., 
sociedade limitada constituída e existente em conformidade com as leis do 
Brasil, com sede na cidade do Rio de janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Brasil, nº 41.432, Bairro Campo Grande, CEP 23.078-002, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 17.358.922/0001-78 e NIRE 33.209.414.887 (doravante 
designada “SPE Rio Campo Grande” e, em conjunto com a SPE Maracanaú I, 
as “SPEs”), conforme o respectivo Laudo de Avaliação SPE Rio Campo 
Grande (abaixo definido);

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(iii) Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e 
Justificação de Cisão Parcial da Log Maracanaú I SPE Ltda. e Incorporação da 
Log Rio SPE Ltda. pela Log Commercial Properties e Participações S.A.”, 
celebrado em 13 de agosto de 2020, entre as administrações da Companhia e 
das SPEs (“Protocolo”);

Aprovar



14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(iv) Ratificar a contratação da Ovalle Leão Auditoria e Consultoria Tributária e 
Contábil Ltda., registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais sob o nº MG 006772/0 e no CNPJ/ME sob o nº 08.407.110/0001-10, 
com sede na cidade do Belo Horizonte, Estado de Minas Geais, na Rua Ignácio 
Alves Martins, nº 253, Conjunto 207, Buritis, CEP 75.110-720 (“Avaliadora”), 
como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de 
avaliação do patrimônio líquido das SPEs, ou parcela do patrimônio líquido, 
conforme o caso, a ser vertido para a Companhia, avaliado a valor contábil 
(“Laudo de Avaliação SPE Maracanaú I”, “Laudo de Avaliação SPE Rio Campo 
Grande” e, quando em conjunto “Laudos de Avaliação”);

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG
(v)  Em caso de aprovação da deliberação (i) acima, aprovar o Laudo de 
Avaliação da SPE Maracanaú I;

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG
(vi) Em caso de aprovação da deliberação (ii) acima, aprovar o Laudo de 
Avaliação da SPE Rio Campo Grande;

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(vii) Aprovar a rerratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia, realizada em 16 de abril de 2020 (“AGOE”), para 
que, do estatuto consolidado constante de seu Anexo II, conste o texto correto 
de seu artigo 4º, aprovado por meio da Ata da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, realizada em 9 de outubro de 2019, e que não havia sido 
alterado por meio da AGOE, nem qualquer outra assembleia posterior a 9 de 
outubro de 2019;

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG

(viii) 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, inclusive 
o registro ou a averbação, conforme o caso, da transferência da propriedade 
sobre os imóveis que integram a Parcela Cindida da SPE Maracanaú I e o 
patrimônio da SPE Rio Campo Grande;

Aprovar

14-set-20 Log CP AGE Belo Horizonte MG
(ix) Aprovar a publicação da ata da AGE na forma do artigo 130, §2º, da Lei 
das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Aprovar

15-set-20 RD AGE São Paulo SP

(i) desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na 
proporção de 5 (cinco) ações ordinárias para cada ação da mesma espécie 
existente na data da deliberação, sem modificação do capital social, com a 
consequente alteração do caput e do parágrafo quinto do Artigo 4º do Estatuto 
Social da Companhia;

Aprovar

15-set-20 RD AGE São Paulo SP
(ii) alteração do parágrafo quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da 
Companhia;

Aprovar

15-set-20 RD AGE São Paulo SP (iii) alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia Aprovar
15-set-20 RD AGE São Paulo SP (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e Aprovar

15-set-20 RD AGE São Paulo SP
(v) aprovação de Plano de Outorga de Ações Restritas (“Performance 
Shares”).

Aprovar

21-out-20 Lojas Renner AGE Porto Alegre RS 1. eleger um membro suplente para o Conselho Fiscal; Aprovar

21-out-20 Lojas Renner AGE Porto Alegre RS

2. modificar os Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovados 
em Assembleia Geral Extraordinária de 23 de setembro de 2015. No Plano de 
Opção de Compra de Ações (i) alterar o item "Prazo para as Opções Tornarem-
se Exercíveis" da Cláusula 7; (ii) alterar o item "Oferta Pública para Aquisição 
de Ações" da Cláusula 13; (iii) alterar o item "Outras Hipóteses" da Cláusula 
13; (iv) alterar o subitem "(e)" do item "Vigência" da Cláusula 15. No Plano de 
Ações Restritas (i) alterar o item "8.1 Oferta Pública para Aquisição de Ações" 
da Cláusula 8; (ii) alterar o item "8.2 Outras Hipóteses" da Cláusula 8; e (iii) 
alterar o subitem "(e)" do item "Vigência" da Cláusula 10.

Aprovar

21-out-20 Lojas Renner AGE Porto Alegre RS

3. alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do 
capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em 
vista as deliberações do Conselho de Administração nos anos de 2019 e 2020, 
referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações 
da Companhia;

Aprovar

21-out-20 Lojas Renner AGE Porto Alegre RS

4. modificar os seguintes artigos do Estatuto Social para: (i)alterar o caput do 
Artigo 16; (ii) excluir o Artigo 17 e, consequentemente, alterar o parágrafo 7º do 
Artigo 16; (iii) alterar o caput do Artigo 22; (iv) alterar o caput do Artigo 22; (v) 
alterar o caput do Artigo 25; (vi) excluir os parágrafos 1º ao 6º do Artigo 25; (vii) 
alterar o caput do Artigo 28; (viii) excluir os parágrafos 2º e 3º do Artigo 28 e 
renomear os demais parágrafos; (ix) alterar o Artigo 31; (x) renumerar os 
artigos e as remissões constantes no Estatuto Social, devido as modificações 
anteriores; (xi) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Aprovar

29-out-20 Duratex AGE São Paulo SP
a) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do 
Conselho de
Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e

Aprovar



29-out-20 Duratex AGE São Paulo SP

b) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração, 
bem como
ratificar a nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo 
Conselho em
reunião de 28.08.2020, para término do mandato anual em curso.

Aprovar

12-nov-20 Localiza AGE Belo Horizonte MG

1. Aprovação dos atos relativos à incorporação de ações da Companhia de 
Locação das Américas, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 438, 7º andar, Bairro Cerqueira 
Cesar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.215.988/0001-60 (“Unidas”), pela 
Companhia (“Incorporação de Ações”), quais sejam:(i) aprovar o “Protocolo e 
Justificação da Incorporação de Ações da Companhia de Locação das 
Américas pela Localiza Rent a Car S.A.”, celebrado em 8 de outubro de 2020 
pelas administrações da Unidas e da Localiza (“Protocolo e Justificação”); (ii) 
ratificar a contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., para a 
elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Unidas a 
serem incorporadas pela Localiza, nos termos do artigo 252, § 1º da Lei das 
S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; (iv) aprovar a 
Incorporação de Ações, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou 
renúncia, conforme o caso) das condições precedentes previstas no Protocolo 
e Justificação; (v) aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e 
integralizado pelos administradores da Unidas em favor de seus acionistas, 
com a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Localiza, cuja eficácia ficará 
condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições 
precedentes previstas no Protocolo e Justificação; e (vi) autorizar os 
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à 
consumação da Incorporação de Ações

Aprovar

12-nov-20 Localiza AGE Belo Horizonte MG
2. Redução do número de membros que irão compor o Conselho de 
Administração da Companhia no
mandato atual de 7 (sete) para 6 (seis) membros; e

Aprovar

12-nov-20 Localiza AGE Belo Horizonte MG
3. Eleição do Sr. Irlau Machado Filho como conselheiro independente do 
Conselho de Administração da
Companhia, para servir até o término do prazo do mandato atual. 

Aprovar

26-nov-20 Klabin AGE São Paulo SP

a) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor 
contábil, do patrimônio líquido da Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. 
(“Sogemar”) a ser incorporado ao patrimônio da Companhia (“Laudo de 
Avaliação”); 

Aprovar

26-nov-20 Klabin AGE São Paulo SP b) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; Aprovar

26-nov-20 Klabin AGE São Paulo SP
c) deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Sogemar pela 
Companhia, bem como todos os seus anexos (“Protocolo e Justificação”); 

Aprovar

26-nov-20 Klabin AGE São Paulo SP
d) deliberar sobre a incorporação da Sogemar pela Companhia, nos termos e 
condições do Protocolo e Justificação, autorizando os administradores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários à sua efetivação; e 

Aprovar

26-nov-20 Klabin AGE São Paulo SP
e) deliberar, em razão da incorporação da Sogemar, sobre o aumento do 
capital social da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 
5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 

Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG

(i) o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de 
Ações de Emissão da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. 
(CNPJ n.º 13.090.575/0001-94) (“VQV”) pela Companhia (“Protocolo e 
Justificação”);

Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG

(ii) o aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia, em 
decorrência da incorporação de ações de emissão da VQV pela Companhia, 
nos termos do Protocolo e Justificação (“Incorporação de Ações”), cuja eficácia 
está subordinada ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos 
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação;

Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG
(iii) a alteração do art. 5º, caput, do estatuto da Companhia, para ajustar o valor 
do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital 
social;

Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG

(iv) a ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação Deloitte 
Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (CNPJ n.º 02.189.924/0001-03) para 
elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações de emissão 
da VQV a serem incorporadas pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);

Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG (v) o Laudo de Avaliação; Aprovar

27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG
(vi) a Incorporação de Ações, cuja eficácia está subordinada ao implemento de 
determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no 
Protocolo e Justificação; e

Aprovar



27-nov-20 Arezzo AGE Belo Horizonte MG

(vii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações anteriores, incluindo a 
declaração da verificação das condições  suspensivas (ou renúncia a elas, 
conforme o caso) e da eficácia da Incorporação de Ações e do aumento de 
capital.

Aprovar

21-dez-20 MRV AGE Belo Horizonte MG

1. Deliberar sobre o Plano III de Outorga de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, com a possibilidade de concessão de 8.200.000 (oito milhões e 
duzentas mil) opções de ações, nos termos do Plano anexo à Proposta da 
Administração.

Aprovar

21-dez-20 MRV AGE Belo Horizonte MG
2. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 
130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas.

Aprovar


