
BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. 

NIRE: 333 0026109-5  

CNPJ: 02.762.124/0001-30 

CAPITAL ABERTO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

30 DE ABRIL DE 2020 

10:30 horas 

 
 

 Mapa Consolidado de Voto a distância 
 
 
Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:  
 

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2019. 

2. Destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme Proposta da Administração. 

3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações 

com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em 

separado de que tratam esses campos ocorra) – Chapa única. 

4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo 

conferidos a chapa escolhida? 

5. 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? (Caso o acionista opte por abster-se e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, 

seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia). 

6. Visualização de todos candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos atribuídas. 

7. Deseja requerer a adoção do voto múltiplo nos termos do artigo 141 da Lei 6.404/76?  

8. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei 6.404/76? 

 



 

 

CODIGO DA 

DELIBERAÇÃO 

TIPO DE 

DELIBERAÇÃO 

VOTO 

DELIBERAÇÃO 

NOME DO CANDIDATO PERCENTUAL QUALTIDADE TOTAL 

DE AÇÕES POR 

DELIBERAÇÃO 

1 Deliberação simples     

2 Deliberação simples     

3 Eleição do conselho 

de administração por 

chapa única  

    

4 Eleição do conselho 

de administração por 

chapa única  

    

5 Eleição do conselho 

de administração por 

chapa única  

    

6 Eleição do conselho 

de administração por 

chapa única  

 Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim 

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima 

Patricia Marina Martins Rodrigues 

  

7 Questão simples     

8 Questão simples     

 

 

  



Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

1. Fixar o montante da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020.  

 
 
 

CODIGO DA 

DELIBERAÇÃO 

TIPO DA 

DELIBERAÇÃO 

VOTO 

DELIBERAÇÃO 

QUANTIDADE TOTAL DE 

AÇÕES POR DELIBERAÇÃO 

1 Deliberação simples   

 


