DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83
COMUNICADO AO MERCADO
COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

A DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A ("DASA" ou "Companhia"), com sede na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.486.650/0001-83 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o NIRE 35.300.172.507, para os fins do disposto no artigo 31-C, § 9°, da Instrução
CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 ("ICVM 308"), conforme alterada, comunica aos seus
acionistas, ao mercado em geral e a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que:
1-

Na reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2015 foi
aprovada a eleição da Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosario como Membro do Comitê de
Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”). A Sra. Luiza tomou posse de seu novo cargo
no dia 19 de novembro de 2015.

2-

Na reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de novembro de 2015 foram
aprovadas as renúncias apresentadas em correspondências datadas de 17 e 24 de novembro
de 2015, respectivamente pela Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal e pelo Sr. Raphael
Nascimento Diederichsen.

3-

Na reunião do Conselho realizada em 25 de novembro de 2015 foi aprovada a consolidação
da nova composição do CAE conforme se segue: (i) o Sr. Wander Rodrigues Teles,
brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 462.347 (SSP/DF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.211.501-68, como
Coordenador do CAE; (ii) o Sr. Marcelo Noll Barboza, brasileiro, casado pelo regime da
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1.007.072.356 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.694.220-49, como membro
sem designação específica; (iii) a Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosario, brasileira, em

união estável, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11869950-3 (IFP/RJ) e
inscrita no CPF/MF sob o nº 053.052.907-67, como membro sem designação específica.

Barueri, 30 de novembro de 2015.

Carlos de Barros Jorge Neto
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

