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ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 17.835.026/0001-52 - NIRE: 313.000.031-32
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2020
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, 
800, Bairro Granja Marileusa, CEP nº. 38.406-644, no dia 30/04/2020, às 09:00 horas. 02. Publicações legais: Foram publi-
cados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/03/2020, às páginas A5 a A10, e no Jornal Diário de Uberlândia em 
17/03/2020, às páginas 06 a 09. 03. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionis-
tas. 04. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Luiz Alexandre 
Garcia. Secretária “ad hoc”, Fernanda Aparecida Santos. 06. Pauta do dia: Deliberar sobre: a) Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019; b) Distribuição de dividendos; c) Distribuição da 
reserva de lucro; d) Eleição do Conselho de Administração da Sociedade; e) Remuneração da administração da Sociedade; 
f) Renúncia do Presidente Executivo e extinção desse cargo; g) Alteração de cláusulas do Estatuto Social. 07. Deliberações: 
(As deliberações foram aprovadas por unanimidade) a) Aprovar sem restrições o Relatório da Administração e as Demons-
trações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019. b) Aprovar a distribuição de dividendos no valor 
de R$ 70.444.542,12, sendo R$ 38.909.461,30 de dividendos mínimos obrigatórios, e R$ 31.535.080,82 de dividendos 
adicionais, cujo pagamento poderá ocorrer em qualquer data dentro do período até 30 dias da presente data. c) Aprovar a 
distribuição de reserva de lucros no valor de R$ 110.849.097,63, cujo pagamento poderá ocorrer em qualquer data dentro 
do período até 30 dias da presente data. d) Aprovar a eleição do Conselho de Administração da Sociedade, pelo próximo 
biênio, passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição: Presidente - Luiz Alexandre Garcia, brasileiro, 
casado, economista e empresário, portador da Cédula de Identidade n.º M-1.214.924-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 546.861.806-00; e Membros: Luiz Alberto Garcia, brasileiro, casado, engenheiro e empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG M-3.528.542 SSP/MG e inscrito no CPF/MF. sob o n.º 004.953.606-00; Eleusa Maria Garcia Melgaço, 
brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº MG 3.357.044, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 777.622.076-00; Mariella Florentino Garcia, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG 
MG-10.610.786 SSP/MG, devidamente inscrita no CPF/MF sob o n.º 062.646.746-21; e os Membros Independentes José 
Luciano Duarte Penido, brasileiro, engenheiro, casado, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, 3º andar, 
Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Vila Olímpia, CEP: 04551-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por-
tador da Cédula de Identidade RG n.º M-3.764.122 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 091.760.806-25; e Silvio José 
Genesini Junior, brasileiro, casado, engenheiro de produção, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga, n.º 760 – Apto 142, 
Itaim Bibi, CEP: 04.531-002, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade 561.03.59 SSP/SP 
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 607.689.408-34; cujos termos de posse encontramse acostados ao presente instrumento. Em 
virtude da presente deliberação, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ter a seguinte composição: Presidente – 
Luiz Alexandre Garcia, Membros - Luiz Alberto Garcia, Mariella Florentino Garcia, Eleusa Maria Garcia Melgaço, 
Membros Independentes - José Luciano Duarte Penido e Silvio José Genesini Junior. O prazo de mandato dos Conselhei-
ros ora eleitos vigorará até 30/04/2022; e) Aprovar que os membros da administração serão remunerados pelo montante anual 
global de até R$ 6.969.480,00. f) Em razão da renúncia apresentada à Sociedade, no dia 01/03/2020, pelo então Presidente 
Executivo Divino Sebastião de Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
MG-646.782 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 122.672.606-20, residente e domiciliado na Rua Berenice Rezende 
Diniz,300 casa 25, Condomínio Villaggio da Colina, CEP 38.411-162, Uberlândia/MG, conforme termo de renúncia acos-
tado ao presente instrumento, extingue-se o cargo de Presidente Executivo. g) Em razão da extinção do cargo de Presidente 
Executivo, altera-se a redação do i) §4º do Art. 7º, ii) Art. 10, iii) inciso VIII do Art. 11, iv) §2º do Art.12, v) Art. 13, vi) §1º 
do Art. 17, vii) §4º do Art. 21, e viii) Art. 29 do Estatuto Social da Sociedade, passando a vigorar da seguinte forma: “Art. 
7º - A administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria estatutária. (...) §4º - Os órgãos da 
administração, seus administradores e procuradores somente podem assumir obrigações e responsabilidades expressamente 
autorizadas no presente Estatuto Social e de acordo com os limites estabelecidos abaixo:

Nível de Aprovação Limites por Operação
I. 02 (dois) Diretores Estatutários; ou 01 (um) Diretor Estatutário 

e 01 (um) Procurador; ou 02 (dois)
Até 

R$ 15.000.000,00
Procuradores; ou 01 (um) Procurador desde que formalmente constituídos.

II. Reunião da Diretoria desde que  presente a maioria dos Diretores De R$ 15.000.000,01 
até R$ 30.000.000,007

III. Conselho de Administração desde que presente a maioria dos conselheiros.” A partir 
de R$ 30.000.000,01

“Art. 10 - A Diretoria estatutária, com mandato de 03 anos, será composta de: 01 Diretor Corporativo de Finanças, 01 Vice-
-presidente Corporativo de Gente, 01 Vice-presidente Corporativo de Estratégia e Inovação e 01 Diretor Corporativo Jurídi-
co, os quais deverão permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores, podendo, entretanto, serem 
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Parágrafo único - Os Diretores investem-se nos seus cargos 
mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, estando dispensados de prestação 
de caução.” “Art. 11 - Compete à Diretoria estatutária: (...) VIII. Propor e implementar políticas, diretrizes e metas corpora-
tivas para a Sociedade e suas controladas no caso dos Vice-Presidentes, que atendam às necessidades de evolução dos negó-
cios em ambiente competitivo, garantindo o seu cumprimento; (...)” “Art. 12 - Os atos, contratos e documentos que importem 
em responsabilidades para a Sociedade serão sempre assinados em conjunto por 02 Diretores Estatutários. §2º - As procura-
ções outorgadas em nome da Sociedade serão sempre assinadas em conjunto por dois Diretores Estatutários, devendo espe-
cificar os poderes conferidos e a duração do respectivo mandato, que, no caso de mandato judicial e para processos adminis-
trativos poderá ser por prazo indeterminado. “Art. 13 - São competências específicas dos cargos da Diretoria estatutária: I – 
Diretor Corporativo de Finanças: a. Dirigir as finanças, o planejamento e a controladoria corporativa da Sociedade e suas 
controladas; b. Definir diretrizes premissas financeiras para orçamento e plano de longo prazo; c. Propor ao Conselho de 
Administração as políticas de investimentos e de pagamentos de dividendos; d. Definir metodologia e revisar premissas e 
informações dos projetos estratégicos junto aos negócios; e. Gerir de forma centralizada as disponibilidades financeiras do 
Grupo; f. Acompanhar os indicadores de performance, reportando os desvios para a Diretoria estatutária, antecipando riscos 
e desafiando metas; g. Propor ao Presidente do Conselho de Administração a pauta das reuniões do Conselho de Administra-
ção; h. Elaborar e analisar as informações estatísticas e contábeis ligadas aos resultados operacionais, custos, orçamentos e 
variações no lucro, bem como aquelas projetadas no médio e longo prazos, utilizando informações sobre as previsões de 
evolução dos diferentes mercados; i. Planejar e coordenar a execução do orçamento econômico financeiro da Sociedade e 
suas controladas, alinhada à gestão baseada em valor; j. Compor o orçamento econômico-financeiro consolidado da Socieda-
de e suas controladas; k. Promover e coordenar programas corporativos relacionados à sua área de atuação; l. Propor e exe-
cutar a política econômico-financeira da Sociedade e suas controladas; m. Coordenar, promover e fortalecer o relacionamen-
to com o mercado financeiro; n. Supervisionar a gestão executiva das reservas financeiras; o. Monitorar o retorno dos proje-
tos estratégicos aprovados; p. Avaliar e gerir o portfólio de negócios e a alocação do capital da Sociedade e de suas controla-
das; q. Propor para aprovação do Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Sociedade, 
e suas revisões periódicas; r. Suportar a alocação de capital entre os negócios do Grupo considerando a estratégia, gestão do 
portfólio e priorização de projetos; s. Negociar contratos de financiamento e/ou outros instrumentos de crédito; t. Negociar e 
propor a compra ou alienação de bens patrimoniais; u. Propor a política de contratação de seguros para a adequada cobertura 
dos ativos da Sociedade e suas controladas; v. Gerir o Programa de Compliance; w. Assegurar a elaboração e a adequada 
divulgação das informações contábeis e econômico-financeiras da Sociedade e suas controladas; x. Coordenar as atividades 
de auditoria interna e externa, executando-as conforme planos aprovados pelo Conselho de Administração; y. Responder pela 
gestão tributária da Sociedade e suas controladas; z. Propor, executar e controlar a política de títulos mobiliários da Socieda-
de e suas controladas; aa. Apoiar a VPE na implementação das metodologias de definição de aspiração de valor e metas top 
down; bb. Coordenar a frente de TI corporativo do Grupo garantindo a atualização tecnológica dos ativos, sistemas e proces-
sos; cc. Disseminar a cultura de gestão de riscos para os negócios, integrando ao ciclo de planejamento e controle do Grupo; 
dd. Prestar todas as informações de interesse, obrigatórias ou não, para os acionistas e demais partes interessadas; ee. Exercer 
o controle das atividades visando o cumprimento das políticas, diretrizes, procedimentos, instruções, orçamentos, planos de 
atividades ou de trabalho e demais disposições pertinentes; ff. Assegurar a implantação formal da Gestão de Riscos adequada 
aos negócios da Sociedade, a sua permanente atualização, adotando planos para sua prevenção e minimização; gg. Zelar para 
que as políticas e objetivos fixados pelo Conselho de Administração sejam adequadamente cumpridos. II – Vice-presidente 
Corporativo de Gente: a. Formular, revisar, implantar e coordenar políticas, diretrizes e metas corporativas referentes a recru-
tamento, seleção, relações trabalhistas e sindicais, administração de salários, instrução e treinamento, posicionamento interno 
dos associados, segurança e saúde, benefícios e serviços aos associados da Sociedade e suas controladas; b. Assegurar um 

modelo de remuneração estratégica, adequado aos diferentes cargos e adequado a capacidade de pagar de cada negócio; c. 
Liderar a evolução da cultura Algar para o modelo de Cultura de Alta Performance; d. Elaborar e propor políticas, diretrizes 
e ações relativas a gestão de Talentos Humanos da Sociedade e suas controladas, orientando e apoiando a aplicação das 
mesmas; e. Assegurar, através da Unialgar, um pipeline de lideranças em contínuo desenvolvimento do conhecimento, habi-
lidades e atitudes necessários a liderar times de alta performance. f. Acompanhar os indicadores de performance, reportando 
os desvios para a Diretoriaestatutária, antecipando riscos e desafiando metas; g. Assegurar que a Sociedade e suas controladas 
tenham as competências certas e no prazo adequado para seus desafios de negócios; h. Propiciar a interação entre o Planeja-
mento Estratégico de Talentos Humanos e o Planejamento Estratégico global da Sociedade e suas controladas; i. Propor e 
orientar a Política de Contratação, Promoção e Transferência de profissionais na Sociedade e suas controladas; j. Promover e 
coordenar programas corporativos relacionados à sua área de atuação; k. Definir e orientar as atividades de planejamento de 
Talentos Humanos; l. Elaborar e propor à Diretoria estatutária os planos de incentivo e de participação nos resultados; m. 
Exercer a hierarquia funcional com os responsáveis pelas áreas de Talentos Humanos nas Sociedades controladas; n. Apri-
morar continuamente o conjunto de ferramentas e documentos normativos que compõem a Governança da Sociedade;o. 
Assegurar a execução das funções e a integração dos fóruns de poder: Conselho de Administração, Conselho de Sócios e 
Conselho de Família; p. Apoiar o funcionamento e dinâmica dos Conselhos, atuando como agente facilitador; q. Gerir a 
abordagem e o conteúdo das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho de Sócios, conforme objetivos pretendi-
dos, buscando a maior efetividade do desempenho de suas funções; r. Garantir temporalidade, isonomia, transparência, 
consistência, qualidade, adequada profundidade e acurácia na divulgação de informações/apresentações para o Conselho de 
Administração; s. Executar a função de Secretaria de Governança no Conselho de Sócios e Conselho de Administração e 
comitês de assessoramento, propondo e organizando agendas, apoiando as presidências na condução das reuniões, elaboran-
do as atas, controlando os assuntos pendentes e a execução das deliberações (para deliberações formais, em conjunto com a 
Diretoria Jurídica); t. Atualizar e propor para aprovação os Regimentos Internos dos Conselhos de Administração, de Sócios 
e dos Comitês do Conselho; u. Gerenciar o Portal de Governança; v. Operacionalizar as avaliações do Conselho de Adminis-
tração, dos Conselheiros, do Chairman e apresentar ao Comitê de Governança Corporativa as análises e proposições de 
ações; w. Ser o guardião da marca corporativa, garantindo a implementação de seus atributos por  meio de programas, polí-
ticas e diretrizes; x. Elaborar, executar e garantir a estratégia de marca;  y. Aumentar conhecimento da marca nas principais 
áreas de crescimento do Grupo Algar; z. Planejar, gerir e executar a comunicação interna corporativa e a institucional externa; 
aa. Realizar eventos corporativos e acompanhar eventos das empresas que envolvam presença de autoridades; bb. Definir 
diretrizes para a condução de programas de marketing corporativo; cc. Realizar estudos de quantificação de valor e de ima-
gem da marca; dd. Conhecer e acompanhar os planos de marketing/comunicação das empresas; ee. Definir um plano de 
sustentabilidade corporativo, com base nas diretrizes do Instituto Algar e as boas práticas já existentes; ff. Prestar todas as 
informações de interesse, obrigatórias ou não, para os acionistas e demais partes interessadas; gg. Exercer o controle das 
atividades visando o cumprimento das políticas, diretrizes, procedimentos, instruções, orçamentos, planos de atividades ou 
de trabalho e demais disposições pertinentes; hh. Zelar para que as políticas e objetivos fixados pelo Conselho de Adminis-
tração sejam adequadamente cumpridos; ii. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria. III – Vice-presidente Corporativo 
de Estratégia e Inovação: a. Suportar o Conselho de Administração na definição das diretrizes corporativas para o desenvol-
vimento dos negócios da Sociedade e suas controladas; b. Suportar o Conselho de Administração na gestão do portfólio de 
negócios da Sociedade, conciliando a relação risco x retorno e as necessidades de cada negócio para a entrega dos resultados 
de curto, médio e longo prazos; c. Propor para aprovação do Conselho de Administração o direcionamento estratégico, o 
plano estratégico e o plano operacional da Sociedade e suas controladas; d. Suportar a definição da aspiração de valor do 
acionista, desdobrando tal definição em metas para os negócios; d. Propor cenários futuros, suportar e desafiar os negócios 
em seus planejamentos estratégicos; e. Avaliar e selecionar projetos estratégicos para decisão de alocação de capital da So-
ciedade e suas controladas, observando as diretrizes corporativas e o cumprimento de metas de médio e longo prazos; f. 
Originar, avaliar e selecionar oportunidades de aquisição, liderando os processos de M&A; g. Fomentar, originar, avaliar e 
selecionar tendências e negócios inovadores, promovendo a inovação de forma estruturada no Grupo Algar; h. Prestar todas 
as informações de interesse, obrigatórias ou não, para os acionistas e demais partes interessadas; i. Exercer o controle das 
atividades visando o cumprimento das políticas, diretrizes, procedimentos, instruções, orçamentos, planos de atividades ou 
de trabalho e demais disposições pertinentes; j. Zelar para que as políticas e objetivos fixados pelo Conselho de Administra-
ção sejam adequadamente cumpridos. IV – Diretor Corporativo Jurídico: a. Formular as estratégias, planejamento e desen-
volvimento de ações de cunho jurídico - comercial, contratual, societário, civil, trabalhista, securitário, mercado de capitais, 
direito ambiental, direito econômico, propriedade industrial e intelectual, e demais áreas de atuação jurídica, em âmbito na-
cional e internacional, visando resguardar, proteger e prevenir a organização em todos os aspectos legais, contribuindo para 
a viabilização das operações e para a consecução de suas metas globais; b. Assessorar os órgãos da Administração da Socie-
dade e suas controladas na condução de negociações e no relacionamento com outras empresas, instituições em geral e órgãos 
governamentais, fornecendo bases jurídicas que garantam a segurança das diversas operações e otimizem os procedimentos 
legais; c. Relacionar-se com órgãos públicos, em especial órgãos judiciais; d. Acompanhar os indicadores de performance, 
reportando os desvios para a Diretoria estatutária, antecipando riscos e desafiando metas; e. Contribuir para as operações da 
Sociedade e suas controladas nos mercados financeiros, nacional e internacional, através da avaliação e elaboração de con-
tratos estratégicos, fornecendo recomendações jurídicas; f. Garantir a padronização de contratos e procedimentos jurídicos 
da Sociedade e suas controladas; g. Assessorar a Vice-presidência Corporativa de Estratégia na estruturação de investimentos 
e desinvestimentos relacionados a operações de M&A; h. Viabilizar, em conjunto com a Vice-presidência Corporativa de 
Finanças, a definição, estruturação e execução de planejamentos tributários para os negócios da Sociedade e suas controladas; 
i. Garantir o registro e os direitos de uso da marca corporativa Algar; j. Garantir a regularidade jurídica do patrimônio da 
Sociedade e suas controladas, em especial as imobiliárias rurais e urbanas; k. Assegurar que a Sociedade e suas controladas 
mantenham profissionais jurídicos capacitados e atualizados para exercer suas funções; l. Manter um sistema de controle dos 
registros das propriedades do Grupo algar, de Contratos, atos Societários, Procurações, Propriedade Intelectual e contencioso 
administrativo e judicial; m. Estruturar planejamentos, elaborar, negociar e gerir operações e documentos societários da So-
ciedade e suas controladas, inclusive acordos de acionistas, estatutos e contratos sociais, garantindo a sua legalidade; n. As-
segurar e prover a implementação de ações/medidas preventivas essenciais reduzindo riscos e custos futuros em ações judi-
ciais; o. Promover e coordenar programas corporativos relacionados à sua área de atuação; p. Assegurar a máxima proteção 
dos direitos legais da Sociedade e suas controladas, avaliando a segurança das operações e recomendando ações de cunho 
jurídico; q. Orientar e preservar os interesses da Sociedade e suas controladas em outras empresas no Brasil e no exterior; r. 
Acompanhar e monitorar todas as ações jurídicas da Sociedade e suas controladas, realizando análises de risco e responsabi-
lidade dos administradores; s. Acompanhar e monitorar todos os processos judiciais da Sociedade e suas controladas, definin-
do as estratégias de defesas judiciais relevantes; t. Suportar, juridicamente, os procedimentos de Governança Corporativa e 
Compliance; Acompanhar a edição de leis, normas e acordos legislativos que tragam impacto ao Grupo Algar, contribuindo 
para a equalização dos interesses públicos e privados; u. Prestar todas as informações de interesse, obrigatórias ou não, para 
os acionistas e demais partes interessadas; v. Assegurar a implantação formal da Gestão de Riscos adequada aos negócios da 
Sociedade, a sua permanente atualização, adotando planos para sua prevenção e minimização; w. Exercer o controle das 
atividades visando o cumprimento das políticas, diretrizes, procedimentos, instruções, orçamentos, planos de atividades ou 
de trabalho e demais disposições pertinentes; x. Zelar para que as políticas e objetivos fixados pelo Conselho de Administra-
ção sejam adequadamente cumpridos.” “Art. 17 - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, 
dar-se-á a vacância do cargo, quando (i) o Diretor deixar o exercício da função durante o prazo do mandato, por mais de 30  
dias consecutivos ou 90 dias intercalados, sem justa causa, a juízo do Conselho de Administração; e (ii) o Conselheiro deixar 
de participar de 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado da licença concedida pelo Conselho de 
Administração. §1o - No caso de vacância definitiva de cargo da Diretoria, o os demais membros poderão nomear, interina-
mente, um substituto para assumir o cargo até a próxima eleição promovida pelo Conselho de Administração. (...)” “Art. 21 
- O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três) membros, e suplentes em igual número, eleitos e destituí-
veis pela Assembleia Geral, com observância da Lei 6.404/1976. (...) §4º - Além das formas previstas legalmente, as reuniões 
do Conselho Fiscal poderão ser convocadas pela Diretoria Estatutária.” “Art. 29 - A Diretoria estatutária não pode negociar 
atos, contratos ou documentos sem aprovação por meio de ata de reunião da Diretoria, nas seguintes condições: (i) que sejam 
em moeda diversa, exceto para importação de bens ou serviços ligados às atividades do objeto social; (ii) que restrinjá even-
tuais alterações societárias da Sociedade ou empresas controladas; e (iii) que restrinja percentual ou o pagamento de dividen-
dos previstos neste Estatuto Social.” 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, la-
vrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. 
Luiz Alexandre Garcia, a Secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos, a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, 
na qualidade de advogada, e a acionista ÁRVORE S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - Luiz Alberto Garcia 
e Luiz Alexandre Garcia. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta 
Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de Secretária “ad hoc” e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro 
próprio. Uberlândia, 30/04/2020.   JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7873762 em 15/06/2020 e protocolo 203099362 - 
28/05/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

JFLIM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 18.494.392/0001-58

Uberlândia – MG, 30 de junho de 2020. Prezados Senhores, A Diretoria (“Diretoria”) da JFLIM PARTICIPAÇÕES 
S.A. (“Companhia”), sociedade por ações com sede na Avenida dos Vinhedos, nº 71 – Torre Empresarial Sul, Sala 
B1, 15º andar, bairro Morada da Colina, CEP: 38.411-848, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 18.494.392/0001-58, por meio de seu presidente infra subscrito, comunica a todos os acionistas 
da Companhia, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76, que se encontram à disposição na sede social os seguintes 
documentos, relativos ao exercício social findo em 31/03/2020: (a) O Relatório da Administração sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (b) A cópia das Demonstrações Financeiras; (c)  O 
parecer dos auditores independentes. Os documentos poderão ser consultados das segundas às sextas-feiras, exceto 
feriados, das 07:25 às 17:13, no Departamento de Controladoria da Companhia. Ainda, nos termos do disposto no 
artigo 6º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia e dos arts. 124 e 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada, o Conselho convoca todos os Acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se na sede social, em 31 de julho 2020, às 10:00, submetendo à apreciação do Acionistas a Proposta da Ad-
ministração sobre as matérias que comporão a Ordem do Dia para deliberação: (a) Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de março de 
2020;  As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia foram aprovados pela Diretoria 
Executiva e auditados pelos Auditores Independentes – Ernst & Young Auditores Independentes S/S, tendo sido, por-
tanto, considerados em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia. (b) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; A administração da Companhia propõe a distribuição 
dos dividendos mínimos a que alude o art. 28 do Estatuto Social da Companhia sobre o lucro líquido apurado no exer-
cício findo em 31/03/2020, desde que atendidas as ressalvas do art. 29 do Estatuto Social da Companhia. (c) Eleger os 
administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; Em razão da inexistência de Conselho de Admi-
nistração e Conselho Fiscal instalados e da eleição da Diretoria ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 
em 06 de março de 2020, a administração deixa de realizar a eleição dos administradores e dos conselheiros fiscais. 
Cordialmente, Carlos Eduardo Turchetto Santos - Diretor Presidente; Jeferson Degaspari - Diretor Financeiro.

SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22 - NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, nos uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a ser realizada no dia 30 de julho de 2020, às 
18:30 horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 19:00 horas em segunda 
chamada, na sede da Companhia, situada na Avenida Francisco Ribeiro, nº. 1.111, Bairro Santa Mônica, 
Uberlândia- Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

a)Em pauta ordinária:
I – Tomar as contas da administração, apreciar o relatório da auditoria independente e examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras; 
II – Destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Os acionistas que tiverem interesse em participar da Assembleia por videoconferência, deverão 
encaminhar para a sede da Sociedade ou para o e-mail anderson.souza@madrecor.com.br um pedido 
formal de participação remota e cópia do documento de identificação até 5 (cinco) dias úteis antes 
realização da Assembleia Geral Ordinária. Em resposta ao pedido de participação remota, a Sociedade 
encaminhará um link para que os acionistas acessem no dia e horário supramencionados. A falta de 
acesso ao link por parte do acionista que optar pela participação remota no dia e horário estipulados será 
considerada como ausência à Assembleia Geral Ordinária para todos os fins legais. Somente serão 
considerados válidos os pedidos de participação remota que forem devidamente respondidos pela 
Sociedade.
Os documentos pertinentes às matérias da Assembleia Geral ora convocada encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, que para participação devem estar munidos do documento de 
identificação oficial.

Uberlândia/MG, 25 de junho de 2020.

      SÉRGIO LOPEZ BENTO
      Conselho de Administração

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
30 DE JUNHO DE 2020
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