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Mapa consolidado de voto à distância para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o mapa consolidado de voto à distância (anexo), relativo às instruções
de votos, consubstanciadas em boletins de voto a distância recebidos pelo escriturador e pela
Companhia diretamente, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas
na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 30 de abril de 2020, com as
indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem
do dia.

São Paulo, 29 de abril de 2020.

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relação com Investidores

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020
Mapa consolidado de voto à distância
Quantidade de Ações
Número da
Deliberação

Deliberação

Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo
1
em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do
Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do
Parecer do Comitê de Auditoria.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido, referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a distribuição de dividendos aos
2
acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração da
Companhia.
Deliberar sobre a fixação do número de membros, para compor o Conselho de
3
Administração da Companhia, em 7 (sete) membros, conforme Proposta da
Administração da Companhia.
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
4
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76?
Eleição do conselho de administração por chapa única
WILSON OLIVIERI - MEMBRO INDEPENDENTE
MURILO RAMOS NETO – MEMBRO INDEPENDENTE

APROVAR

97.263.422

REJEITAR

767.100

ABSTER-SE

SIM

NAO

21.000.058

-

-

108.494.151

-

10.536.429

-

-

109.989.551

18.000

9.023.029

-

-

-

89.493.090

-

4.245.507

25.291.983

ROBERTO MARTINS DE SOUZA – MEMBRO INDEPENDENTE

5

6

ARTHUR FARME DE D’AMOED NETO – MEMBRO INDEPENDENTE
HERÁCLITO DE BRITO GOMES JUNIOR - PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE
MAURO TEIXEIRA SAMPAIO - MEMBRO INDEPENDENTE
OTÁVIO DE GARCIA LAZCANO - MEMBRO INDEPENDENTE
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste
campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a
voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de
membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam
esses campos ocorra) - Chapa única
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la,
os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à
chapa escolhida?

7

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte
por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto
deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

8

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
WILSON OLIVIERI - MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %
MURILO RAMOS NETO – MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %
ROBERTO MARTINS DE SOUZA – MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %
ARTHUR FARME DE D’AMOED NETO – MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %
HERÁCLITO DE BRITO GOMES JUNIOR - PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE [ ] %
MAURO TEIXEIRA SAMPAIO - MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %
OTÁVIO DE GARCIA LAZCANO - MEMBRO INDEPENDENTE [ ] %

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de
Administração, nos termos do art. 141, parágrafo 4º, inciso I, da Lei nº 6.404,
de 1976? [O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
9
imediatamente anteriores à realização da Assembleia Geral. Caso o acionista
opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de
requerimento da eleição em separado de membro do conselho de
administração?
Fixar, para o exercício de 2020, o limite de valor da remuneração global anual
10
dos administradores da Companhia, conforme Proposta da Administração da
Companhia.
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei
11
nº 6.404, de 1976 e da Instrução da CVM nº 324/2000?
Eleição do conselho fiscal por chapa única
Eduardo Rogatto Luque (Titular) / Jacqueline Ribeiro (Suplente)
Flávio Stamm (Titular) / Gilberto Lerio (Suplente)
José Ronaldo Vilela Rezende (Titular) / Jorge Sawaya Junior (Suplente)
12
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única
Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para
acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº
13
6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à chapa escolhida?
Deliberar sobre a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
14
Companhia, nos termos da Proposta da Administração da Companhia.
Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral Ordinária, as
15
instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também
para a realização da Assembleia em segunda convocação?
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54.583.275

62.985.053

1.462.252

-

-

-

-

12.785.537

30.591.958

75.653.085

-

-

95.997.004

19.424.176

3.609.400

-

16.276.457

81.800.918

20.953.205

522.784
522.784
522.784
522.784
1.737.917
1.719.917
1.719.917

-

105.558.456

2.917.695

-

-

-

-

105.699.551
-

107.580.851
-

225.000
-

895.300
-

10.554.429
10.561.554
-

13.106.029
14.298.937

10.554.429
9.023.029

107.659.026

810.000

-

-

-

-

30.861.593

102.756.815

73.870.050

7.250.736

