ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46
NIRE 35.300.184.092
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2012
Data, Hora e Local: Aos 04 de maio de 2012, às 17:00 horas, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 8º andar.
Convocação: Reunião convocada nos termos do art. 10, parágrafo 1º, do Estatuto Social da
Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”) mediante envio aos membros do
Conselho de Administração do Edital de Convocação. Presente os seguintes membros do
Conselho de Administração da Companhia: Antonio Carbonari Netto, Ricardo Leonel
Scavazza, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Sergio
Vicente Bicicchi e Luiz Otavio Reis de Magalhães.
Ordem do Dia:
(i)
Apresentação e deliberação dos resultados e informações financeiras trimestrais (ITR)
do trimestre encerrado em 31 de março de 2012;
(ii)
Deliberação sobre a eleição do Sr. Maron Marcel Guimarães, como Diretor Vice
Presidente Administrativo e Khalil Kaddissi como Diretor Vice Presidente Jurídico da
Companhia, bem como deliberar sobre a reeleição da Sra. Ana Maria Costa de Sousa como
Diretora Vice Presidente Acadêmica;
(iii)
Apreciação da carta de renúncia da Sra. Maria Elisa Ehrhardt Carbonari ao cargo de
Diretora Vice Presidente de Programas Institucionais da Companhia; e
(iv)
Aprovar a ratificação de voto favorável proferido em reunião de sócios de suas
subsidiárias para aumentos de capital decorrente de integralização de adiantamentos para
futuro aumento de capital (“AFACs”) e da conversão de mútuo, conforme listados no Anexo I
da presente ata.
Deliberações: Após breve relato do trabalho realizado, bem como exame, discussão e
revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração presentes, por unanimidade de votos:

1

(i) Aprovaram os resultados e informações financeiras trimestrais (ITR) da Companhia
referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2012, apresentados nesta data aos
membros deste Conselho de Administração;
(ii) Aprovaram a eleição do Sr. Maron Marcel Guimarães, brasileiro, casado, contador,
portador da cédula de identidade (RG) nº 15.708.125-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o
nº 113.345.108-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 4.266, cidade de Valinhos, Estado de
São Paulo, como Diretor Vice Presidente Administrativo e Sr. Khalil Kaddissi, brasileiro,
advogado, portador da cédula de identidade (RG) nº 27872721-9 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o nº 181.265.198-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 4.266, cidade de
Valinhos, Estado de São Paulo, como Diretor Vice Presidente Jurídico da Companhia, bem
como deliberaram sobre a reeleição da Sra. Ana Maria Costa de Sousa, brasileira, casada,
professora, portadora da cédula de identidade RG nº M363694 (SSP/MG), inscrita no CPF/MF
sob o nº 182.729.406-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Alameda Maria Tereza, nº 4.266, cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo, como Diretora Vice Presidente Acadêmica, todos eleitos para um
mandato de 3 (três) anos contados da presente data, que será estendido até a posse de
seus sucessores, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade
mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Fica consignado que os membros da Diretoria, ora eleitos, tomarão posse em seus
cargos em até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura: (a) dos
termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunião da Diretoria; (b) das declarações de
que trata a Instrução CVM nº 367/02; (c) dos termos de anuência previstos no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros; e (d) dos termos de adesão à Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da
Companhia;
(iii) Tomaram conhecimento da carta de renúncia da Sra. Maria Elisa Ehrhardt Carbonari ao
cargo de Diretora Vice Presidente de Programas Institucionais da Companhia, que passa a
fazer parte da presente ata como Anexo II; e
(iv) Aprovaram a ratificação de voto favorável proferido em reunião de sócios de suas
subsidiárias para aumentos de capital decorrente de integralização de adiantamentos para
futuro aumento de capital (“AFACs”) e da conversão de mútuo, conforme listados no Anexo I
da presente ata.
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Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata
que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Antonio Carbonari Netto; e Secretário: Khalil Kaddissi.
Membros do Conselho de Administração: Antonio Carbonari Netto, Ricardo Leonel Scavazza,
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Sergio Vicente
Bicicchi e Luiz Otavio Reis de Magalhães.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 04 de maio de 2012.
Mesa:
________________________________ ________________________________
Antonio Carbonari Netto
Khalil Kaddissi
Presidente
Secretário
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