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 MARÇO DE 2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de março de 2020, às 10 horas, na sede social da Diagnósticos
da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá,
434, Alphaville.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da
Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.
Ordem do Dia: Apreciar o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos
termos dos incisos XII e XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, bem como o parecer dos
auditores independentes.
Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração
deliberou, sem ressalvas, manifestar-se favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser oportunamente convocada, do relatório da
administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia (incluindo as
respectivas notas explicativas) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os
membros do Conselho de Administração também apreciaram o parecer dos auditores independentes.
Por fim, os membros do Conselho de Administração aprovaram a publicação e divulgação, na forma da
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários do relatório da administração, das contas da
diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia (acompanhadas das respectivas notas
explicativas e do parecer dos auditores independentes).

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, Marcio Alves Sanjar.
CONSELHEIROS PRESENTES: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de
Barros.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa:
_______________________________
Marcio Alves Sanjar
Secretário

