NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 19.853.511/0001-84
NIRE 300.463.242

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

1.

Data, Hora e Local: Realizada em 07 de maio de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Notre
Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 867, 8° andar, conjunto 82, sala A, Bela Vista, CEP
01311-100.

2.

Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 6°, artigo 14 do
Estatuto Social da Companhia.

3.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4.

Mesa: A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Irlau Machado Filho, e pelo Secretário, o Sr.
Marcelo Marques Moreira Filho.

5.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a renúncia do Sr. LEONARDO
PORCIUNCULA GOMES PEREIRA, membro independente do Conselho de Administração e do
Comitê de Auditoria, manifestada por meio de carta renúncia entregue à Companhia, nos termos
do artigo 151 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”); (ii) a eleição do Sr. PLÍNIO VILLARES MUSETTI para o cargo de
membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15,
parágrafo 5°, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) a ratificação do enquadramento do Sr. PLÍNIO VILLARES MUSETTI como membro
independente do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os critérios de
independência estabelecidos no regulamento de listagem do segmento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); e (iv) sujeito à aprovação das
matérias constantes dos itens (i), (ii) e (iii) da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da
Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas.

6.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração da Companhia:
(i)

tomaram ciência e não manifestaram qualquer objeção quanto ao pedido de renúncia do
Sr. Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, brasileiro, casado, engenheiro e economista,
portador da Cédula de Identidade RG n° 040410961 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o
n° 606.399.897-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 324, apartamento 301, Bairro
Leblon, CEP 22450-003, do cargo de membro independente do Conselho de
Administração da Companhia e do Comitê de Auditoria, conforme carta de renúncia

constante do Anexo I à presente ata, a qual foi recebida pela Companhia em 22 de abril
de 2019.
(ii)

aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Plínio Villares Musetti, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 4.140.800-7, expedida pela
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Timor, n° 96, Bairro Jardim Luzitânia, CEP
04031-100 (“Plínio”), ao cargo de membro independente do Conselho de Administração
da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia;
O membro independente do Conselho de Administração ora eleito toma posse de seu
cargo mediante: (i) a assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexo II à
presente ata, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em
vigor; (ii) a apresentação da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações e do artigo 2° da Instrução da CVM n° 367, de 29 de maio
de 2002, conforme alterada; e (iii) a apresentação da declaração dos valores mobiliários
por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades
controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por
Ações.

7.

(iii)

aprovaram, por unanimidade de votos, a ratificação do enquadramento do Sr. Plínio como
membro independente do Conselho de Administração, de acordo com os critérios
estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, tendo em vista que o Sr. Plínio: (i) não
é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem o exercício de seu
voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que
tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador ou de
administrador da Companhia, ou de administrador do seu acionista controlador; (iv) não
foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista
controlador; (v) não é afim até segundo grau do acionista controlador ou de administrador
da Companhia, ou de administrador do seu acionista controlador; (vi) não foi, nos últimos
3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum da Companhia; (vii) não tem relações comerciais com a Companhia, o seu
acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (viii)
não ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução
das atividades da Companhia; e (ix) não recebe outra remuneração da Companhia, de
seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além
daquela relativa à atuação como membro independente do Conselho de Administração
da Companhia, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital
social da companhia. Esta aprovação foi realizada com base na declaração firmada pelo
referido conselheiro, conforme Anexo III desta ata.

(iv)

aprovaram, por unanimidade de votos, a autorização para que a Diretoria da Companhia
tome todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de
sumário, conforme o disposto no parágrafo 1°, artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de
Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Irlau Machado Filho – Presidente; Sr. Marcelo Marques Moreira Filho –
Secretário. Conselheiros presentes: Srs. Christopher Riley Gordon, T. Devin O’Reilly, Wayne Scott
de Veydt, José Luiz Teixeira Rossi, Michel David Freund e Irlau Machado Filho. Conselheiro
renunciante: Sr. Leonardo Porciuncula Gomes Pereira. Conselheiro eleito: Sr. Plínio Villares
Musetti.

8.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 07 de maio de 2019.
Mesa:

_______________________________

_______________________________

Irlau Machado Filho
Presidente da Mesa

Marcelo Marques Moreira Filho
Secretário

Visto do Advogado:

__________________________
Lino José Rodrigues Alves
OAB/SP nº 92.492

ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

(este anexo inicia-se na próxima página)

ANEXO II À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

(este anexo inicia-se na próxima página)

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 300.463.242

TERMO DE POSSE
DE MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Sr. Plínio Villares Musetti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº
4.140.800-7, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Timor, n° 96, Bairro Jardim Luzitânia,
CEP 04031-100, declara, nos termos da Lei e para os fins da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada, que: (i) não está impedido por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1° do art. 147 da Lei n° 6.404, de 15 de
novembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) não está condenado à pena
de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei das
Sociedades por Ações; (iv) não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em
qualquer outro impedimento legal; (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na
forma dos incisos I e II do §3° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, e toma posse do cargo de
membro independente do conselho de administração da NOTRE DAME INTERMÉDICA
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, n° 867, 8° andar, conjunto 82, sala A, Bela Vista, CEP 01311-100, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 19.853.511/0001-84 (“Companhia”),
cargo para o qual foi eleito em reunião do conselho de administração, realizada nesta data, com mandato
até a próxima Assembleia Geral da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são
atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora
empossado declara, ainda, nos termos da recomendação constante do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, sob as penas da lei, que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi condenado
criminalmente, nem tampouco em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial
ou administrativa transitada em julgado que o tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividades
profissionais e/ou comerciais. Informa, ainda, não ser pessoa pública ou politicamente exposta. O membro
do conselho de administração eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em
processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado para os
fins do art. 149, §2° da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 07 de maio de 2019.

_____________________________________________________________
Plínio Villares Musetti
Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia

ANEXO III À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

(este anexo inicia-se na próxima página)

Ao Conselho de Administração da Notre Dame Intermédica
Participações S.A.

São Paulo, 07 de maio de 2019.

Ref.: Declaração acerca da independência de membro do Conselho de Administração da Notre
Dame Intermédica Participações S.A. para fins do regulamento de listagem do Novo Mercado da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Tendo em vista que as ações da Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”) estão listadas
no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”), venho, por meio
desta e para fins dos artigos 16 e 17 do regulamento de listagem do Novo Mercado (“Regulamento do
Novo Mercado”), declarar que não:
(i)

sou acionista controlador direto ou indireto da Companhia;

(ii)

tenho o exercício de meu voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia;

(iii)

sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista
controlador ou de administrador da Companhia, ou de administrador do seu acionista controlador;

(iv)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador;

(v)

sou afim até segundo grau do acionista controlador ou de administrador da Companhia, ou de
administrador do seu acionista controlador;

(vi)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum da Companhia;

(vii)

tenho relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum;

(viii)

ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com
o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da Companhia;
e

(ix)

recebo outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro independente
do conselho de administração da Companhia, exceto proventos em dinheiro decorrentes de
participação no capital social da companhia.

Dessa forma, confirmo meu enquadramento para ocupar o cargo de membro independente segundo os
critérios estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado e solicito que esta declaração seja
encaminhada à apreciação e ratificação da assembleia geral da Companhia.
Sendo o que cumpria para o momento, subscrevo.

___________________________________________
Plínio Villares Musetti

