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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2021 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
15h, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n2 346, 42 
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01410-000. 

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Dispensadas e sanadas todas as formalidades de 
convocação, publicação de anúncios e de documentos, e observância de prazos, nos termos do 
artigo 124, § 42 da Lei n.2 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, declarando o Presidente 
instalada, em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fabiano Catran; Secretária: Vanessa de Oliveira. 

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; e (ii) a distribuição das funções específicas dos membros da Diretoria Executiva da 

Companhia. 

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes aprovaram por unanimidade e sem reservas: 

(i) Eleger e reeleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, para cumprir o 
mandato de 02 anos, com término em 11 de junho de 2023, com a seguinte composição 

(a) Helton Freitas, brasileiro, médico, casado pelo regime de separação total de bens, 
inscrito no CPF/ME sob o n2 554.912.006-20, residente e domiciliado na Rua Penafiel, n2 

265, apt2 601, Bairro Anchieta, na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, 
CEP 30310-420, reeleito para o cargo de Diretor Presidente; 

(b) Agenor Ferreira da Silva Filho, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de 
bens, médico, inscrito no CPF/ME sob o n2 085.309.639-20, residente e domiciliado na 
Travessa Lange, n2 325, apt2 1.201, QM11, Bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, no 
Estado do Paraná, CEP 80240-170, reeleito para o cargo de Diretor sem designação 

especial; 

(c) Antônio Abrão Nohra Neto, brasileiro, casado pelo regime da comunhão de bens, 
médico, inscrito no CPF/ME sob o n2 320.486.537-15, com endereço na Rua Rio de Janeiro, 
n2 355, Lotes 03 e 04, Quadra A, Jardim Bela Vista, na cidade de Mogi Guaçu e no Estado de 
São Paulo, CEP 13840-210, eleito para o cargo de Diretor sem designação especial; 

(d) Elias Bezerra Leite, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 
médico, inscrito no CPF/ME sob o nº 679.021.703-72, com endereço na Rua Tenente 
Amauri Pio, n2 155, apto. 2002, Bairro Meirelles, na cidade de Fortaleza e no Estado de 
Ceará, CEP 60160-090, eleito para o cargo de Diretor sem designação especial; e 
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(e) Márcio de Oliveira Ãlmêidâ. brasi~iri-i, c.:âsado pe~ reiime da comunhão parcial de 
bens, médico, inscrito no· E:!"F/l'i.-E sob Ô .,2· 820.930.10·,.33~ rêsidente e domiciliado na Rua 
Pernambuco, nº 115, Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, no Estado do ~spírito Santo, 
CEP 29101-335, eleito para o cargo de Diretor sem designação especial. 

Os membros da Diretoria Executiva da Companhia, ora eleitos e reeleitos, declararam 
conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício do 
cargo para o qual foram eleitos e reeleitos, e não estarem impedidos, por lei especial, de 
exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação a 
pena que vede, ainda, que, temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricaç~o, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso nenhum dos crimes 
previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 

Outrossim, declaram não possuir qualquer condenação com trânsito em julgado, pela prática 
dos crimes de fraude à licitação, corrupção de agentes públicos, organização criminosa ou 
lavagem de dinheiro, bem como não ter relação de parentesco até o terceiro grau com agente 
público que possua relação comercial com a Companhia ou com quaisquer empresas por ela 
controlada. Declaram, ademais, que, caso a sua situação se altere no decorrer da relação, 
informará, na primeira oportunidade, ao Compliance Officer da Companhia todos os fatos que 
alteram as condições de desimpedimento. 

(ii) Em decorrência da eleição e reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, 
aprovar a distribuição das funções específicas entre os membros da DiretÓria Executiva, 

conforme segue: 

(a) Indicar como responsável perante a Agência Nacional de Saúde S1,1plementar ("ANS"), 
o Sr. Agenor Ferreira da Silva Filho, acima qualificado; 

(b) Indicar como responsável perante a Receita Federal, o Sr. Helton Freitas, acima 

qualificado; 

(c) Indicar como responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na Resolução 
Normativa ANS nº 117 /05, o Sr. Helton Freitas, acima qualificado; e 

(d) Ratificar as indicações para os Responsáveis pelas Áreas Técnicas de Saúde nos termos 
da Resolução Normativa ANS nº 255/2011, no segmento odontológico: o Sr. Márcio 
Mitsuo Ohashi, brasileiro, casado, dentista, inscrito no CPF/ME nº 128.115.588-88, 
inscrito no CRM/SP sob o nº 66050, com endereço comercial à Alameda Ministro 
Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira César, na Cidade e Estado de São Paulo; e no 
segmento de medicina de grupo: Sr. Flávio Ferreira Zidan, brasileiro, casado, médico, 
inscrito no CPF/ME nº 254.622.858-76, inscrito no CRM/SP sob o nº 107794, com 
endereço comercial à Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira César, na 
Cidade e Estado de São Paulo; 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se 
lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada pelo 
presidente e pela secretária da mesa, que certificam os acionistas presentes. [Mesa: Fabiano 
Catran, Presidente; e Vanessa de Oliveira, Secretária . Acionistas Presentes: Unimed 
Seguradora S.A. representada pelos diretores Helton Freitas e Agenor Ferreira da Silva Filho; 
Unimed Seguros Saúde S.A. representada pelos diretores Helton Freitas e Agenor Ferreira da 
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Silva Filho; e Unimed do Bra~il êo;t2deraç~o ~ai::iô.nal das_Eôop~rativas Médicas, representada 
pelos diretores Omar Abujarrva ·Filfc e Dils.c r. i aâiaita M irãli aal · 

[Autentiçoçõo: A presente ata é cópia fiel da lavrado no livro de 
Atas das Assembleias Gerais da Companhia.] 

Mesa: 
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São Paulo, 11 de junho de 2021. 

Fabiano Catran 
Presidente 
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Vanessa de Oliveira 
Secretária 
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