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MAPA SINTÉTICO RECEBIDO DO ESCRITURADOR

Descrição da Deliberação

Quantidade de ações
APROVAR (Sim)

REJEITAR (Não)

ABSTER

1. Aprovação do relatório e das contas da Administração e
demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2016, acompanhados do relatório dos
Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal

73.110.103

8.200

51.311.136

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2016

92.565.879

-

31.863.560

3. Fixação do número de membros a serem eleitos para o
Conselho de Administração em 9 membros

92.565.879

-

31.863.560

4. Indicação de todos os nomes que compõe a chapa (chapa
única):1
• Alexandre Gonçalves Silva
• Carlos Tadeu da Costa Fraga
• Jorge Marques Toledo Camargo
• José Mauricio Pereira Coelho
• Lucio de Castro Andrade Filho
• Nildemar Secches
• Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
• Paulo Guilherme Aguiar Cunha
• Pedro Wongtschowski

86.276.953

6.288.926

31.863.560

5. 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? 2

124.161.808

267.631

-

8. Fixação dos honorários da Administração

91.844.770

281.600

32.303.069

1 2

Não estão computados os votos para eleição do Conselho de Administração pelo processo
de voto múltiplo, tendo em vista que tal processo não foi requerido por acionistas no prazo
estabelecido no artigo 141, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

9.a. Tendo em vista o pedido de instalação do Conselho Fiscal feito
por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das
ações com direito a voto de emissão da companhia, eleição dos
membros:
• Flavio César Maia Luz (efetivo)
• Márcio Augustus Ribeiro (suplente)

92.427.657

138.222

31.863.560

9.b. Tendo em vista o pedido de instalação do Conselho Fiscal feito
por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das
ações com direito a voto de emissão da companhia, eleição dos
membros:
• Geraldo Toffanello (efetivo)
• Pedro Ozires Predeus (suplente)

92.427.657

138.222

31.863.560

9.c. Tendo em vista o pedido de instalação do Conselho Fiscal feito
por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das
ações com direito a voto de emissão da companhia, eleição dos
membros:
• Nilson Martiniano Moreira (efetivo)
• Paulo Cesar Pascotini (suplente)

92.565.879

-

31.863.560

10. Fixação das remunerações do Conselho Fiscal

92.565.879

-

31.863.560

11. Proposta de novo plano de incentivo baseado em ações

24.376.955

45.580.666

54.471.818

12. Capitalização do montante total da reserva de retenção de
lucros, com o consequente aumento do capital social da Ultrapar,
sem a emissão de novas ações

87.340.411

-

37.089.028

13. Alterações e consolidação do Estatuto Social da Ultrapar

87.072.780

-

37.356.659

São Paulo, 17 de abril de 2017.

