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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
a ser realizada em 11 de maio de 2018

Esta Proposta da Administração destina-se a auxiliar o acionista, o investidor e o mercado em
geral com a descrição das informações da assembleia geral, aplicáveis na data de edição aqui
indicada.

Dúvidas e Esclarecimentos:
Movida Participações S.A.
At. Departamento de Relações com Investidores
Tel: (11) 3154-4000 / 3154-4042
E-mail: ri@movida.com.br

Anexos a esta Proposta:
Anexo I – itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência
Anexo II – Modelo do Boletim de Voto à Distância
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1. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.1. As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão comprovar (i) a sua qualidade de acionista por meio da
apresentação de comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais ou em custódia, na
forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e (ii) documento de identidade (RG, RNE, CNH ou carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas).
1.2. Os representantes dos acionistas deverão apresentar no dia da realização da respectiva assembleia: (i)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de titularidade do acionista
representado ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato
devidamente regularizado na forma da lei e do estatuto social da Companhia. O representante legal deverá,
ainda, comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
Procurações e atos societários oriundos do exterior deverão ser encaminhados para a Companhia juntamente
com a respectiva notarização, consularização e tradução juramentada para o português.
Pede-se que as cópias dos documentos acima sejam depositadas, até às 18h do dia 9 de maio de 2018, (i) na
sede da Companhia, localizada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Edifício Corporate
Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001; ou (ii) pelo e-mail ri.movida.com.br.
Recomenda-se ao acionista se apresentar à Assembleia Geral com antecedência de 1 (uma) hora do horário
indicado no Edital de Convocação.
O departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para quaisquer
esclarecimentos, no telefone (11) 3154-4000 ou no e-mail ri.movida.com.br.
Informamos ainda que, por força do disposto no artigo 10º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, já se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, nos endereços
eletrônicos na Internet da Companhia (http://ri.movida.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br), os
documentos a serem discutidos na Assembleia Geral ora convocada, bem como o Boletim de Voto à Distância.
Edital de Convocação
O Edital de Convocação da Assembleia Geral foi colocado à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no
site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da Movida (ri.movida.com.br), nesta data, 11 de abril de 2018 e será
publicado em 11, 12 e 13 de abril de 2018, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O
Estado de S.Paulo.
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A MATÉRIA A SER EXAMINADA E DISCUTIDA NA ASSEMBLEIA GERAL
De acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração é composto por 05
(cinco) membros, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Considerando o
disposto nas Instruções CVM nos 165, de 11.12.91, e 282, de 26.6.98, a fim de que possa ser requerida a
adoção do processo de voto múltiplo para a eleição de membros do Conselho de Administração da Sociedade,
os Acionistas requerentes deverão representar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante, desde que
o façam por escrito à Sociedade, com antecedência mínima de 48 horas antes da realização da Assembleia
Geral.
Proposta da Administração
(i)

Relativamente à eleição dos Membros do Conselho de Administração, a Administração propõe

reeleger os atuais membros do Conselho de Administração, para um mandato unificado que se estende até a
Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício social de 2019, os Senhores: (a) Fernando
Antonio Simões, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.100.313-1
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 088.366.618-90; (b) Adalberto Calil, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 4.655.873 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 277.518.138-49; (c)
João Batista de Almeida, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 8.879.628 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 862.406.688-34; (d) Ricardo Florence dos Santos, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6231779-9 (SSP-SP), inscrito no
CPF/MF sob o nº 812.578.998-72, para ocupar o cargo de conselheiro independente, nos termos do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (e) Marcelo José Ferreira e Silva, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 823966 (SSP/PE), inscrito no CPF/MF sob o nº 018.752.214-68, para
ocupar o cargo de conselheiro independente, nos termos do , do Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
todos com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, CEP 04530001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações contidas neste instrumento são úteis para o exercício de seus direitos de voto como Acionistas
da Companhia. Dessa forma, recomendamos a leitura desta Proposta previamente à realização da Assembleia
Geral.
Atenciosamente,
Movida Participações S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
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4. MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seus procuradores: (1) o Sr. [NOME],
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com carteira de identidade RG n. [.], inscrito no CPF /MF n.
[.], residente e domiciliado no seguinte endereço [.]; (2) o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO],com carteira de identidade RG n. [.], inscrito no CPF /MF n. [.], residente e domiciliado no
seguinte endereço [.]; e (3) o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com carteira de
identidade RG n. [.], inscrito no CPF /MF n. [.], residente e domiciliado no seguinte endereço [.], para
representar o Outorgante, na qualidade de acionista da Movida Participações S.A., (“Companhia”), na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, às 14 horas, na sede
social da Companhia localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, conjunto 92, Edifício Corporate
Park, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da
Outorgante, respectiva e individualmente (1) a favor, (2) contra, (3) em abstenção, em conformidade com as
orientações estabelecidas abaixo, acerca da seguinte matéria constante da Ordem do Dia:
Eleição dos Membros do Conselho de Administração
A favor( ) Contra( ) Abstenção( )
O presente mandato tem validade até a realização da Assembleia Geral da Movida Participações S.A. a ser
realizada em 11 de maio de 2018. Fica expressamente vedado o substabelecimento de poderes.
[Cidade e data]
_____________________________
Outorgante
Por [firma reconhecida]
Cargo:
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ANEXO I
12.5./6. - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome

CPF

Data de nascimento

Profissão

Órgão administração

Cargo eletivo ocupado

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos e funções exercidas no
emissor

Descrição de outro cargo / função

Renato Horta
Franklin

15/07/1980

Pertence apenas à
Diretoria

30/11/2016

2 anos

0

043.417.436-00

Administrador

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

30/11/2016

Sim

100.00%

Fernando Antonio
Simões

13/06/1967

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

30/11/2016

AGO 2018

0

088.366.618-90

Empresário

20 – Presidente do
Conselho de
Administração

30/11/2016

Sim

100.00%

Pertence apenas à
Diretoria

02/01/2018

30/11/2018

0

19 - Outros Diretores

02/01/2018

Sim

0,00%

Não aplicável

Não aplicável
Jamyl Jarrus Júnior
935.102.339-72

Administrador

Não aplicável

Diretor sem designação
específica

Maximiliano
Fernandes

Pertence apenas à
Diretoria

04/04/2018

30/11/2018

0

165.800.658-50

Administrador

19 - Outros Diretores

04/04/2018

Sim

0,00%

Adalberto Calil

27/07/1950

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

30/11/2016

AGO 2018

0

277.518.138-49

Advogado

22 - Conselho de
Administração (Efetivo)

30/11/2016

Sim

100.00%

João Batista de
Almeida

23/06/1957

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

30/11/2016

AGO 2018

0

862.406.688-34

Empresário

22 - Conselho de
Administração (Efetivo)

30/11/2016

Sim

100.00%

Ricardo Florence
dos Santos

26/02/1955

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

30/11/2016

AGO 2018

0

812.578.998-72

Administrador

27 - Conselho de Adm.
Independente (Efetivo)

30/11/2016

Sim

100.00%

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

30/11/2016

AGO 2018

0

Não aplicável

Não aplicável

Membro Efetivo do Comitê Financeiro
Marcelo José
Ferreira e Silva

18/03/1951

6

018.752.214-68

Economista

27 - Conselho de Adm.
Independente (Efetivo)

30/11/2016

Sim

100.00%

Edmar Prado Lopes
Neto

12/07/1964

Pertence à Diretoria

30/11/2016

2 anos

0

931.827.087-91

Administrador

Outros

30/11/2016

Sim

100.00%

Não aplicável

Membro Efetivo do Comitê Financeiro

Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores

Luiz Augusto
Marques Paes

21/07/1961

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

045.320.388-47

Advogado

Membro do Conselho
Fiscal (Efetivo)

Luciano Douglas
Colauto

07/09/1967

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

129.559.468-42

Advogado

Membro do Conselho
Fiscal (Suplente)

Marcio Alvaro
Moreira Caruso

07/11/1965

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

088.913.568-16

Administrador

Membro do Conselho
Fiscal (Efetivo)

Marcos Sampaio de
Almeida Prado

23/02/1951

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

095.833.608-30

Administrador

Membro do Conselho
Fiscal (Suplente)

Octávio Ferreira de
Magalhães

12/10/1979

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

284.672.148-30

Administrador

Membro do Conselho
Fiscal (Efetivo)

Alexandre
Grzybowski

20/12/1975

Pertence apenas ao
Conselho Fiscal

157.636.518-20

Engenheiro

Membro do Conselho
Fiscal (Suplente)

27/04/2017

1 ano

1

Sim

100.00%

1 ano

1

Sim

100.00%

1 ano

1

Sim

100.00%

1 ano

1

Sim

100.00%

1 ano

1

Não

100%

1 ano

1

não

100%

Não aplicável
27/04/2017

Não aplicável
27/04/2017

Não aplicável
27/04/2017

Não aplicável
27/04/2017

Não aplicável
27/04/2017

Não aplicável
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
Renato Horta Franklin - 043.417.436-00
É graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com MBA em Finanças pelo IBMEC, Especialização em Gestão Estratégica
de Pessoas pela FDC e INSEAD/França, e Liderança Executiva pelo IMD (Institute of Management Development) / Suíça. No período de
2010 a 2013, trabalhou como Gerente Geral na VALE S.A., empresa do setor de mineração, nas áreas de Finanças, Suprimentos e
Planejamento Estratégico, e no período de 2013 a 2014 trabalhou como líder da área de Suprimentos da Suzano Papel e Celulose, empresa
do setor de papel e celulose. O Sr. Renato Horta Franklin foi admitido na Companhia como Diretor Executivo em maio de 2014 e em 2015
foi eleito o Diretor Presidente.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Renato Horta Franklin declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Renato não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Fernando Antonio Simões - 088.366.618-90
Desde 1981 atua na JSL S.A., empresa do setor de transporte rodoviário e logística do grupo econômico da Companhia, e desde 2009 ocupa
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o cargo de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da JSL. O Sr. Simões é Diretor Presidente e membro do Conselho de
Administração da Simpar S.A.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Fernando Antonio Simões declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável. Para informações sobre processos criminais envolvendo o Sr. Fernando Antonio Simões, veja o item 4.7 deste Formulário de
Referência.
O Sr. Fernando não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Jamyl Jarrus Júnior - 935.102.339-72
Diretor Comercial desde Novembro de 2013. Graduado em Administração de Empresas pela UniCenp, com especialização em Finanças pela
FGV, Pós-Graduação em Política Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná e Pós-Graduação em Ciência Política no Instituto
Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Possui 16 anos de experiência no mercado de locação de veículos, sendo 12 destes na Unidas S.A,
onde atuou como Diretor Comercial nos produtos de Locação Eventual (rent a car), Terceirização de Frotas e Diretor Geral da empresa Best
Fleet (Locação de Frota Premium).Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a
prática de atividade profissional; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Jamyl Jarrus Júnior declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente
conforme definido na regulamentação aplicável.
O Sr. Jamyl não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Maximiliano Fernandes - 165.800.658-50
Sr. Maximiliano Fernandes, é publicitário, pós-graduado em Marketing pela ESPM, com MBA em Administração pelo IBMEC e
especialização em Gestão Estratégica pela H.E.C Paris. Com mais de 25 anos de experiência profissional no Brasil e no exterior, trabalhou na
Nestlé, Marsh & Mc Lennan, ACE Insurance e Edenred, nesta de 2010 a 2013, atuou como Diretor Corporativo de Inovação e
Desenvolvimento de Novos Negócios na sede da empresa na França. Em 2014 foi Diretor de Novos Negócios na Edenred Alemanha e de
volta ao Brasil de 2015 a 2018, foi Diretor de Estratégia e Marketing na Ticket Log do grupo Edenred.
Foi admitido na Movida como Diretor Executivo em março de 2018.
Adalberto Calil – 277.518.138-49
O Sr. Adalberto Calil é graduado em direito pela faculdade de direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1973. Foi
assessor e consultor jurídico de empresas e grupos econômicos em diversos segmentos, tais como: químico, papel, florestal, transportes &
logística, cerâmico, metalúrgico, portuário e hospitalar. O Sr. Adalberto Calil é sócio fundador, em 1974 , do escritório de advocacia Radi,
Calil e Associados, com atuação predominante nas áreas do direito societário e tributário. Atualmente, o Sr. Adalberto Calil é presidente do
Conselho de Administração da JSL S.A. e membro do Conselho de Administração da Companhia.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Adalberto Calil declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação aplicável.
O Sr. Adalberto Calil não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
João Batista de Almeida - 862.406.688-34
O Sr. João Batista de Almeida é graduado em Direito. Possui 37 anos de experiência em administração de empresas no segmento florestal e
logística. Atuou por 18 anos na JSL S.A., empresa do setor de transporte rodoviário e logística e controladora direta da Companhia.
Atualmente, presta serviços de consultoria financeira, é membro do Conselho de Administração da Serb - Saneamento e Energia Renovável
do Brasil S.A., empresa do setor de aterro sanitário, controlada pela Simpar S.A. O Sr. João Batista de Almeida é membro do Conselho de
Administração da Movida desde julho de 2015.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. João Batista de Almeida declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. João Batista não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Ricardo Florence dos Santos - 812.578.998-72
O Sr. Florence dos Santos atuou como Vice-Presidente de Finanças (CFO) da Marfrig Global Foods S.A entre 2013 e 2016 e como Diretor
Estatutário de Relações com Investidores entre 2007 e 2014. Engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP e em
Administrador de Empresas pela Universidade Mackenzie, tem MBA em Estratégia e Finanças pelo IBMEC-SP. Atuou anteriormente no
Grupo Pão de Açúcar por 16 anos (1984-2000) em diversos cargos como Diretor de Planejamento Estratégico, Financeiro e Diretor
Estatutário de Relações com Investidores. Foi também responsável pelas áreas de RI da UOL Inc. (Grupo Folha de São Paulo – 2000/2001) e
Brasil Telecom (2005-2007). Atuou em diversos processos de abertura de capital, fusões, aquisições e vendas de ativos nas empresas em
que trabalhou. Participou dos Conselhos de Administração do Grupo Pão de Açúcar (1995-1999), UOL – Grupo Folha (2001) e IBRI –
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (1998-2001), onde também foi presidente-executivo de 2010 a 2013; e do Conselho

8

Consultivo da Dentalcorp S.A. (2002 a 2006). Desde 2014 é novamente membro do Conselho de Administração do IBRI – Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores, com mandato até 2017.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Ricardo Florence dos Santos declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Ricardo Florence dos Santos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Marcelo José Ferreira e Silva - 018.752.214-68
Marcelo José Ferreira e Silva, graduou-se em economia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE em 1972, em Ciências Contábeis pela
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP e pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação de Ensino Superior de
Pernambuco – FESP. Iniciou sua carreira atuando na área de auditoria na empresa Arthur Andersen & Co entre 1971 e 1978. Trabalhou na área
financeira na empresa Grupo Bompreço, entre os anos de 1978 a 2001. Atuou como diretor superintendente na empresa G. BARBOSA no ano
de 2002 e na empresa Casas Pernambucanas durante o período de 2002 a 2009. De 2009 a 2015, ocupou o cargo de Diretor Superintendente
da Companhia. É membro do Conselho de Administração da Óticas Carol S.A. e da Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A desde 2013, e
em 2015 foi eleito membro do Conselho de Administração do Grupo Sílvio Santos. Não possui condenação criminal ou administrativa que o
impeça de exercer cargos de administração. Em agosto de 2012, foi negado, pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional CRSFN, o recurso interposto pelo Sr. Marcelo contra decisão da CVM em processo administrativo envolvendo atividades relacionadas ao cargo
de Diretor de Relações com Investidores da Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste, no qual lhe foi imposta multa pecuniária.
Edmar Prado Lopes Neto - 931.827.087-91
O Sr. Edmar Lopes Neto é engenheiro civil formado pela UFRJ, possui mais de 25 anos de experiência na área financeira. Entre 2012 e 2016
atuou como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, onde ingressou em 2011. No
período imediatamente anterior, desde 1998, trabalhou nas Organizações Globo, tendo sido Diretor de Tesouraria da Net e Gerente de
Planejamento da Fundação Roberto Marinho
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Edmar Prado Lopes Neto declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Edmar não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Luiz Augusto Marques Paes - 045.320.388-47
É graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atua por trinta anos na prestação de consultoria
societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, é sócio da Almeida Prado, Paes,
Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria) desde 1991. Além de membro do Conselho Fiscal da Companhia, é
membro do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A. (setor de papel e celulose) e da JSL S.A.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr. Luiz
Augusto Marques Paes declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação aplicável.
O Sr. Luiz não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Luciano Douglas Colauto - 129.559.468-42
É graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP). Atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria),
empresa na qual ingressou em dezembro de 1991. Atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal da Nordeste Química S.A. - NORQUISA
(holding de empresas do setor petroquímico) entre abril de 2003 e agosto de 2004 e é membro do Conselho Fiscal da Tecnisa S.A. (empresa do
setor de incorporação imobiliária) desde abril de 2008.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Luciano Douglas Colauto declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação aplicável.
O Sr. Luciano não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Marcio Alvaro Moreira Caruso - 088.913.568-16
É graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Atuou como consultor na Arthur
Andersen (empresa de auditoria), de outubro de 1987 a abril de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto
Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em 1992 até o momento.
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Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Marcio Alvaro Moreira Caruso declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação aplicável.
O Sr. Marcio não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Marcos Sampaio de Almeida Prado - 095.833.608-30
É graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua por trinta e cinco anos na prestação de consultoria societária,
fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte. Nos últimos 15 anos vem atuando como sócio-diretor da Almeida Prado, Paes, Caruso
e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria).
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Sr.
Marcos Sampaio de Almeida Prado declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Marcos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Octávio Ferreira de Magalhães- 284.672.148-30
É Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado. Sócio fundador e diretor de investimentos da
Guepardo Investimentos.
O Sr. Magalhães declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Alexandre Grzybowski - 157.636.518-20
Sócio e membro do conselho de administração da Guepardo Investimentos. Anteriormente, Alexandre Grzybowski foi CIO e sócio fundador da
Sunset Administradora de Recursos, integrou a equipe de gestão da Tarpon Investimentos e foi co-gestor na área de renda variável da GP
Investimentos. Antes disso, foi analista de investimentos na Skopos e trader de derivativos no Banco Itaú BBA. É graduado em Engenharia
Elétrica pela Poli–USP, com MBA em Derivativos pela BMF-FEA. Foi Conselheiro de Administração da Magnesita S.A. de Maio de 2015 a Abril de
2016.
O Sr. Grzybowski declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
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12.7/8 – Composição dos comitês

Nome

Tipo de comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros
comitês

Descrição outros
cargos ocupados

Data de nascimento

Data posse

Número de
mandatos
consecutivos

Administrador

13/01/2017

Indeterminado

20/07/1970

13/01/2017

0

Administrador

13/01/2017

Indeterminado

26/02/1955

13/01/2017

0

Administrador

13/01/2017

Indeterminado

12/07/1964

13/01/2017

0

Outros cargos e funções exercidas
no emissor

Descrição de outro cargo / função

Denys Marc
Ferrez

Membro do
Comitê (Efetivo)

Comitê Financeiro

009.018.32740

Percentual
de
participação
nas
reuniões

100%

Não aplicável
Ricardo
Florence dos
Santos

Comitê Financeiro

Membro do
Comitê (Efetivo)

812.578.99872

100%

Membro do Conselho de
Administração
Edmar Prado
Lopes Neto
931.827.08791

Comitê Financeiro

Membro do
Comitê (Efetivo)

100%

Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
O Sr. Denys Marc Ferrez é graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate finance. Possui experiência como diretor
de relações com investidores da Redecard (administradora de cartões de crédito), em 2008, tendo ainda atuado por 10 anos na tesouraria
e relações com investidores da Aracruz (setor de celulose) e 5 anos na Pricewaterhouse (empresa de auditoria independente). Foi admitido
como diretor Administrativo e Financeiro da JSL S.A. em 2008 e em 2009 passou a cumular o cargo de Diretor de Relações com
Investidores.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Denys Marc Ferrez declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação aplicável.
Ricardo Florence dos Santos - 812.578.998-72
O Sr. Florence dos Santos atuou como Vice-Presidente de Finanças (CFO) da Marfrig Global Foods S.A entre 2013 e 2016 e como Diretor
Estatutário de Relações com Investidores entre 2007 e 2014. Engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP e em
Administrador de Empresas pela Universidade Mackenzie, tem MBA em Estratégia e Finanças pelo IBMEC-SP. Atuou anteriormente no
Grupo Pão de Açúcar por 16 anos (1984-2000) em diversos cargos como Diretor de Planejamento Estratégico, Financeiro e Diretor
Estatutário de Relações com Investidores. Foi também responsável pelas áreas de RI da UOL Inc. (Grupo Folha de São Paulo – 2000/2001) e
Brasil Telecom (2005-2007). Atuou em diversos processos de abertura de capital, fusões, aquisições e vendas de ativos nas empresas em
que trabalhou. Participou dos Conselhos de Administração do Grupo Pão de Açúcar (1995-1999), UOL – Grupo Folha (2001) e IBRI –
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (1998-2001), onde também foi presidente-executivo de 2010 a 2013; e do Conselho
Consultivo da Dentalcorp S.A. (2002 a 2006). Desde 2014 é novamente membro do Conselho de Administração do IBRI – Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores, com mandato até 2017.
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Ricardo Florence dos Santos declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Ricardo Florence dos Santos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Edmar Prado Lopes Neto - 931.827.087-91
O Sr. Edmar Lopes Neto é engenheiro civil formado pela UFRJ, possui mais de 25 anos de experiência na área financeira. Entre 2012 e 2016
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atuou como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, onde ingressou em 2011. No
período imediatamente anterior, desde 1998, trabalhou nas Organizações Globo, tendo sido Diretor de Tesouraria da Net e Gerente de
Planejamento da Fundação Roberto Marinho
Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal que tenha inabilitado a prática de atividade profissional; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Edmar Prado Lopes Neto declarou à Companhia que não é pessoa exposta politicamente conforme definido na regulamentação
aplicável.
O Sr. Edmar não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro
Na data deste Formulário de Referência, não há relação conjugal, união estável ou parentesco relacionadas aos
administradores da Companhia.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Tipo de relação do
Administrador com a pessoa
Identificação

CPF/CNPJ

relacionada

Tipo de pessoa relacionada

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017
Administrador do Emissor
Fernando Antonio Simões

088.366.618-90

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
SIMPAR S.A.

07.415.333/0001-20

Diretor Presidente e Controlador Direto
Observações

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor
Fernando Antonio Simões

088.366.618-90

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
Movida Locação de Veículos S.A.

07.976.147/0001-60

Diretor Presidente
Observações

Exercício Social 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017
Administrador do Emissor
Fernando Antonio Simões

088.366.618-90

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
JSL S.A.

52.548.435/0001-79

Controlador Indireto, Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente
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Tipo de relação do
Administrador com a pessoa
Identificação

CPF/CNPJ

relacionada

Tipo de pessoa relacionada

088.366.618-90

Controle

Controlada Direta

Cargo/Função
Observações

Exercício Social 31/12/2015 e 31/12/2016
Administrador do Emissor
Fernando Antonio Simões
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
Movida Locação de Veículos S.A.

07.976.147/0001-60

Acionista Controlador Indireto
Observações
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Data da atualização das informações: 11/04/2018

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - MOVIDA PARTICIPACOES SA de 11/05/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Caso o Acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da ICVM 481, é
imprescindível que todos os campos do presente Boletim de Voto a Distância (“Boletim de Voto”)
sejam preenchidos manualmente, sendo certo que o Boletim de Voto somente será considerado
válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se observadas
as seguintes instruções:
Todas as páginas deverão ser rubricadas e solicitamos que haja firma reconhecida. O Acionista
ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá
assinar a última página do Boletim de Voto.
O percentual mínimo de participação no capital votante para solicitação de adoção do processo
de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por
cento), nos termos da Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, observado o prazo
legal de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral para
tal requisição.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O Acionista poderá enviar boletim diretamente à Companhia ou transmitir as instruções de
preenchimento para custodiantes/escrituradores, conforme abaixo:
- Para a Companhia: deverá encaminhar via física do boletim rubricado e assinado, com firma
reconhecida (notarização por apostila caso assinado no exterior); comprovante expedido pelo
depositário datado de até 3 dias úteis do envio do Boletim de Voto (dispensado caso acionista
conste na relação fornecida pelo depositário); e cópia autenticada dos seguintes documentos de
identificação:
(a) pessoa física: documento de identidade com foto (acionista ou representante);
(b) pessoa jurídica: documento de identidade com foto (acionista ou
representante),contrato/estatuto social consolidado e comprovação de poderes de representação;
ou
(c) fundo de investimento: documento de identidade com foto (acionista ou representante),
contrato/estatuto social consolidado, comprovação dos poderes de representação e regulamento
consolidado.
A Companhia exigirá tradução juramentada de documentos originalmente lavrados em outras
línguas que não o português. O Acionista deverá protocolar o boletim/documentação na
Companhia até às 18h do dia 09 de maio de 2018. O Acionista pode enviar vias digitalizadas dos
documentos para o e-mail indicado abaixo (originais deverão ser enviados até às 18h do dia 09
de maio de 2018). Boletins de Voto recepcionados após as datas acima serão desconsiderados.
A Companhia notificará o Acionista do recebimento e aceitação do Boletim de Voto. Caso não
esteja integralmente preenchido ou acompanhado dos documentos necessários, este será
desconsiderado e a Companhia notificará neste sentido.
- Para custodiantes/escrituradores/depositários (encaminharão os boletins à B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão). O Acionista deverá entrar em contato diretamente e verificar procedimentos por
eles estabelecidos.
O Acionista deverá transmitir instrução para custodiante/escriturador/depositário em até 7 dias da
data da AGE (04.05.2018, inclusive). Boletins de Voto transmitidos intempestivamente não serão
considerados.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Movida Participações S.A. | Departamento de Relações com Investidores | Jurídico Societário
Avenida Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi,
CEP 04530-001
endereço eletrônico: ri@movida.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa Única
Fernando Antonio Simões

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - MOVIDA PARTICIPACOES SA de 11/05/2018
Adalberto Calil
João Batista de Almeida
Ricardo Florence dos Santos (membro independente)
Marcelo José Ferreira e Silva (membro independente)
1. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
2. 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?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
4. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Fernando Antonio Simões [
Adalberto Calil [

]%

]%

João Batista de Almeida [

]%

Ricardo Florence dos Santos (membro independente) [

]%

Marcelo José Ferreira e Silva (membro independente) [

]%

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

