RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).
São Paulo, 06 de abril de 2018. A RAIA DROGASIL S.A. (“Companhia”), sociedade com
sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 3097, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, vem, por meio desta, apresentar a seguinte proposta da administração (“Proposta”)
relativamente a matéria constante da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 23 de maio de 2018, às 15:00 horas, conforme abaixo:
(a) recebimento de renúncia dos Srs. Hector Nunez (efetivo), José Paschoal Rossetti
(efetivo), Carlos de Prado Fernandes (suplente) e Donato José Garcia Rossetti (suplente),
membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e
(b) em razão do recebimento de tais renúncias, eleição de 2 (dois) membros independentes
efetivos e 2 (dois) membros independentes suplentes do Conselho de Administração, nos
termos da Proposta da Administração revisada pelos membros do Conselho de Administração
Propõe-se o recebimento das renúncias e a eleição de 2 (dois) membros independentes efetivos
e 2 (dois) membros independentes suplentes do Conselho de Administração. As informações
indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme a Instrução CVM 480,
estão disponíveis para consulta dos acionistas no Anexo I da presente Proposta.

Eugênio de Zagottis
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I
Informações sobre Membros do Conselho de Administração Indicados
(Conforme Artigo 10 da Instrução CVM nº 481)
Informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência

Observação: Informações relacionadas apenas aos membros do Conselho de Administração
indicados para eleição, nos termos do Artigo 10, I, da Instrução CVM nº 481.
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12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b)
data de nascimento (c) profissão; (d) CPF/MF ou número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g)
data da posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos na Companhia; (j) indicação se foi eleito pelo
controlador ou não; (k) se é membro independente e, em caso positivo, qual o critério utilizado pelo emissor para determinar
a independência; (l) número de mandatos consecutivos.
A Proposta da Companhia é eleger 2 (dois) membros independentes efetivos e 2 (dois) membros independentes suplentes, conforme abaixo.
Nome

Data de
Nascimento

Profissão

CPF

Marco
Ambrogio
Crespi
Bonomi

06/05/1956

Economista

700.536.698-00

Marcelo José
Ferreira
e
Silva

18/03/1951

Economista

018.752.214-68

Antônio José
Barbosa
Guimarães

07/08/1954

Contador

080.306.344-04

Antonio
Sérgio
Almeida
Braga

09/02/1953

Engenheiro

896.538.078-20

Cargo
Ocupado
Conselho de
Administração
(membro
independente –
efetivo)*
Conselho de
Administração
(membro
independente –
efetivo)*
Conselho de
Administração
(membro
independente –
suplente)*
Conselho de
Administração
(membro
independente –
suplente)*

Data de
Eleição
(previsão)

Data de
Posse
(previsão)

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos
Exercidos

Eleito pelo
Controlador

Mandatos
Consecutivos

23.05.2018

23.05.2018

Até a
AGO de
2019

Não exerce
outros cargos
na Companhia

Sim

0

23.05.2018

23.05.2018

Até a
AGO de
2019

Não exerce
outros cargos
na Companhia

Sim

0

23.05.2018

23.05.2018

Até a
AGO de
2019

Não exerce
outros cargos
na Companhia

Sim

0

23.05.2018

23.05.2018

Até a
AGO de
2019

Não exerce
outros cargos
na Companhia

Sim

0

*critério utilizado pelo emissor para determinar a independência: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital;
(ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado
a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas
desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude
que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau
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de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).

12.5 (m). Em relação a cada um dos membros fornecer:
Currículo contendo as seguintes informações:
(i)
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo,
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico
do emissor, ou de sócios com participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie; e
(ii)

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.

Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Membro Independente do Conselho de Administração – efetivo. O Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi
graduou-se em economia pela FAAP ‐ Fundação Armando Álvares Penteado-SP em 1978, em Cursos de Aperfeiçoamento Executivo Financeiro
pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em 1982 e em Mercado de Capitais na New York University (NYU) em 1984. No Itaú Unibanco Holding
S.A. (holding) é membro do Conselho de Administração desde junho de 2017 e dos Comitês de Nomeação e Governança Corporativa e de
Pessoas desde maio de 2017, também, atuou como Diretor Geral de julho de 2015 até abril de 2017. No Itaú Unibanco S.A. (banco múltiplo,
com carteira comercial) atuou como Diretor Geral de abril de 2015 até abril de 2017, Diretor Vice‐Presidente de abril de 2007 até março de
2015, Diretor Executivo de abril de 2004 até abril de 2007, Diretor Gerente Sênior de outubro de 2000 até abril de 2004, Diretor Gerente de
agosto de 1998 até outubro de 2000. No Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (banco múltiplo, com carteira comercial) atuou como
Diretor Executivo de novembro de 2008 até junho de 2014.
Sr. Marcelo José Ferreira e Silva – Membro Independente do Conselho de Administração – efetivo. O Sr. 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 Magazine Luiza S.A.. 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. É também membro do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Riscos
e Compliance, do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor, do Comitê de Pessoas e Cultura Organizacional e do Comitê de Estratégia,
Negócios e Transformação Digital da Magazine Luiza S.A.
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Sr. Antônio José Barbosa Guimarães – Membro Independente do Conselho de Administração – suplente. O Sr. Antônio José Barbosa
Guimarães graduou-se em Contabilidade pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Começou sua carreira como auditor na Arthur
Andersen & Co, onde permaneceu até 1976 e foi contratado, em seguida, como Senior Auditor pela PriceWaterhouseCoopers Brasil Ltda ,
permanecendo até 1979. Iniciou sua carreira na Bom Preço S.A. em 1980, ocupando o cargo de Vice Presidente de Finanças e Administração
da Companhia no período de 2002 à 2004. Em 2004, passou a integrar o grupo Walmart Brasil S.A., onde permaneceu até Abril de 2011 e
ocupou o cargo de Vice Presidente Executivo & CFO, sendo responsável pela criação do Comitê de Finanças e implementação do Sistema de
Planejamento Financeiro da Companhia, além de outras notáveis contribuições para o crescimento econômico do Walmart Brasil S.A.. Por fim,
ocupou o cargo de Diretor de Relações com os Investidores da J&F Holding e da Ri Happy Brinquedos S.A., permanecendo até os dias atuais
como consultor desta última.
Sr. Antonio Sérgio Almeida Braga – Membro Independente do Conselho de Administração – suplente. O Sr. Antonio Sérgio Braga graduouse em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP). Participou de vários cursos de especialização e
aprofundamento em Engenharia de Solo, Fundações e Geotecnia, congressos e seminários. Possui curso de Especialização para Graduados –
CEAG, pela Fundação Getúlio Vargas, turma de 1999. Atuou como Engenheiro na Consultrix Consultoria de Solos e Fundações, de março de
1976 a setembro de 1985. Foi sócio da Engesonda Engenharia de Solos e Fundações, de outubro de 1985 a março de 1999. Foi sócio proprietário
da A S Braga Engenharia e Comércio Ltda., empresa aberta em outubro de 2002 e encerrada em janeiro de 2011. Foi sócio da Apoio Assessoria
e Projeto de Fundações, de julho de 2007 até a presente data. Participou de vários projetos e obras de engenharia de fundações em todo o
Brasil ao longo de toda a carreira.

12.5 (n). Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
(i)

qualquer condenação criminal;

Não há.

(ii)

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e

Não há.

(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.
Não há.
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12.6. Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo Conselho de Administração (01.01.2017 a 31.12.2017)
Não aplicável. Os membros indicados para eleição não eram membros do Conselho de Administração no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não Aplicável. Os membros indicados para eleição não estão sendo indicados como membros de comitês da Companhia e também não está
sendo proposta nenhuma alteração nas composições dos comitês da Companhia.

12.8. Percentual de participação nas reuniões realizadas pelos Comitês da Companhia (01.01.2017 a 31.12.2017)
Não Aplicável. Os membros indicados para eleição não eram membros de nenhum comitê da Companhia no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a.

administradores do emissor;

Não há.
b.

i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, direta ou indiretas, do emissor;

Não há.
c.
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor;
Não há.
d.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladas diretas e indiretas do emissor.

Não há.
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos 3 exercícios sociais,
entre administradores do emissor e:
a.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor;

Não há.
b.

controlador direto ou indireto do emissor;

Não há.
c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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