DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2013
Data e Horário e Local: Realizada em 13 de maio de 2013, às 18h00min, nas dependências do
escritório da Diagnósticos da América S/A ("Companhia" ou "DASA"), situada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.
Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração.
Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, presente ainda o Sr.
Raimundo Lourenço Maria Christians, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.
Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.
Ordem do Dia:
(i) Apreciar, nos termos do artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, o resultado do
primeiro trimestre do exercício de 2013; e
(ii) Nos termos do disposto no parágrafo 7º do Artigo 17 do Estatuto Social e no regimento interno
do Comitê de Gente, deliberar sobre a eleição dos membros do referido Comitê, bem como sobre a
nomeação do coordenador de tal Comitê.
Deliberações tomadas por unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram,
sem ressalvas:

Quanto ao item (i): Após análise e apreciação (a) dos resultados da Companhia relativos ao
primeiro trimestre do exercício de 2013, (b)

do relatório de revisão limitada dos auditores

independentes, sem ressalvas, relativo às demonstrações financeiras do primeiro trimestre do
exercício de 2013, os Conselheiros presentes aprovaram as respectivas demonstrações financeiras e
autorizaram sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários; e
Quanto ao item (ii): Após análise e apreciação, os Conselheiros presentes aprovaram a eleição dos
seguintes membros que integrarão o Comitê de Gente: Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro,
casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP) e inscrito
no CPF/MF sob nº 037057307-20, Sr. Carlos Fernando Costa, brasileiro, divorciado, matemático,
portador da cédula de identidade RG no 15.763.672-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o
nº 069.034.738-31, Sr. Dickson Esteves Tangerino, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.656.888-7 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o
nº 819.487.607-97 e, Sr. Marcelo Rucker, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de
bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.869.001 (IFP/RJ) e
inscrito no CPF/MF sob o nº 825.898.017-34. Dentre os membros designados, foi aprovada a
nomeação do Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto como o Coordenador do Comitê de Gente. O prazo
de gestão dos membros do Comitê de Gente coincidirá com o prazo de mandato dos membros do
Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que examinar o balanço de
encerramento do exercício de 2014, permitida a reeleição, podendo ainda se estender até a
investidura de seus respectivos sucessores.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. ASSINATURAS:
MESA: PRESIDENTE, Romeu Côrtes Domingues; SECRETÁRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto.
CONSELHEIROS: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Mauricio Bittencourt
Almeida Magalhães, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Barueri, 13 de maio de 2013.
____________________________________
Romeu Côrtes Domingues
Presidente

_________________________________
Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretário

