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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJ no 62.464.904/0001-25

NIRE Ro 35.300.022.181

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., REALIZADA NO DIA

VINTE E SEIS DE ABRIL DE 2019. Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil

e dezenove, às 15:00 horas, na sede social da Companhia à Rua laia n. 126, 9'

andar, ltaim Bebi, nesta Capital do Estado de São Paulo, registrada na Junta

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n. 35300022181,

conforme Edital de Convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado" - Caderno

Empresarial, bem como no jornal Agora SP nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2019.

em primeira convocação, reuniram-se os acionístas da DERSA - Desenvolvimento

Rodoviário S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 62.464.904/0001-25, em Assembleia

Geral Ordinária e Extraordinária. Iniciada a reunião foram registradas as presenças

do Senhor Jaime Alves de Freitas, Presidente do Conselho de Administração da

Companhia, da Senhora Bruna Tapié Gabrielli. Procuradora do Estado de São Paulo

e representante do acionista maioritário, a Fazenda do Estado de São Paulol da

Senhora Vanessa Pacheco de Souza Romãs, membro do Conselho Fiscal, do

Senhor Paulo Sérgio Barbosa, representante da BDO RCS Auditores Independentes

S.S., bem como da Senhora Milena Melissa Gomes Saraiva, Secretária Executiva

do Colegiado. Verificada, pelas assinaturas lançadas no "Livro Presença de

Acionistas". a existência de número legal e declarando abertos os trabalhos, na

forma do que preceitua o parágrafo 2o, artIgO 5o, do Estatuto Social da Companhia.

assumiu a Presidência da Mesa o Senhor Jaime Alves de Frestas, Presidente do

Conselho de Administração, que saudou a todos e convidou a Senhora Milena

Melissa Gomes Saraiva, para servir como Secretária da Mesa. Ato contínuo o

Presidente da Mesa procedeu à leitura do Edital de Convocação, assim redigido:

"DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. CNPJ/MF 62.464.904/0001 -25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os Senhores Acionistas da DERSA -
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Desenvolvimento Rodoviário S/A a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2019, às 15:00 (quinze) horas, na

sede social da empresa à Rua laia n.1 26, 9o andar, nesta Capital do Estado de São

Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA: (1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão

e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de

dezembro de 20181 e (2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. EM

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Eleição de novo membro para o

Conselho de Administraçãol e (2) Fixação da remuneração dos administradores. dos

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Elegibilidade e
Aconselhamento. São Paulo, 20 de março de 2019. JAIME ALVES DE FREITAS

Presidente do Conselho de Administração'. Terminada a leitura, a Secretária da

Mesa esclareceu que as pautas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

foram submetidas à apreciação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -

CODEC, tendo sido exarado o PARECER CODEC N. ' 079/2019, de 25 de abril de

2018 - PROCESSO S.F. N. ' 12091-158732/2019, que orienta o voto do acionista

Fazenda do Estado de Sáo Paulo. Estando satisfeitas as formalidades legais, o

Presidente da Mesa informou ao plenário que se encontravam presentes, em

cumprimento à legislação vigente. o Senhor Paulo Sérgio Barbosa, representante da

BDO RCS Auditores Independentes S.S.l e a Senhora Vanessa Pacheco de Souza

Rombo, membro do Conselho Fiscal, para os esclarecimentos que se fizessem

necessários. Em seguida passou a palavra à Senhora Procuradora do Estado.

representante da Fazenda do Estado de São Paulo, único acionista presente, a

qual, ante o Parecer do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC n.'

079/2019, deliberou: Em Assembleia Geral Ordinária: Quanto ao item "l". a

Procuradora do Estado registrou que, sobre as demonstrações financeiras, a "BDO

RCS Auditores Independentes SS" opina em seu Relatório, sem ressalvas, no

sentido de que essas apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição

patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 201 8, o desempenho

de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de
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acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresentando os seguintes

parágrafos com ênfase: "Investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal e

outras autoridades públicas. Conforme nota explicativa 23 às demonstrações

contábeis, encontram-se em andamento investigações e outros procedimentos

legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no

contexto da denominada "Operação Lava Jato". As referidas investigações

envolvem empresas prestadoras de serviços, ex-executivos e ex-funcionários da

Companhia. Dentro desse contexto, foram apontadas inconsistências nas obras da

Companhia. A Administração neste momento entende que possíveis efeitos dessas

inconsistências não afetaráo a Companhia, uma vez que nele não foram relatados

quaisquer ilícitos ou delitos que tenham sido praticados em seu benefício. A

Companhia procedeu à contratação de empresa especializada para avaliação

económica, jurídica e de engenharia para avaliação da conformidade das obras de

Implantação dos seis lotes do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas para os

contratos com empreiteiras vencedoras da licitação, os quais são objetos das
investigações, tendo sua auditoria interna como planejamento de trabalho durante o

exercício de 2018 o mesmo escopo- Além disso está em fase de implantação seu
departamento de Como//ande, o que deverá ocorrer no ano de 2019. Em virtude

dessas investigações ainda estarem em curso. estar tramitando em segredo de

justiça e por existirem incertezas quanto ao seu desfecho final, náo foram

consideradas nas demonstrações contábeis quaisquer impactos desse processo.

Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto". O resultado do

exercício de 2018, de R$ 29.331 mil. deverá ser absorvido pelo saldo de prejuízos

acumulados de períodos anteriores (R$ 434.795 mil) passando a ser o de R$

405.464 mil. À vista do relatório da Auditoria Independente, da manifestação técnica

da Coordenadoria da Administração Financeira - Departamento de Entidades

Descentralizadas - CAF-DED e das manifestações dos Conselhos de Administração

e Fiscal foi a matéria aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Em continuidade,

ao deliberar acerca do item "2" da Ordem do Dia, foram eleitos, por unanimidade,

como membros do Conselho Fiscal: VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMBO (2a
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mandato, la recondução), brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de

Identidade RG n. 25.571 .423-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 287.151 .378-

30, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço

comercial à Avenida Rangel Pestana n. 300, 6' andar, Centro, São Paulo/SP, CEP

01017-9111 e seu respectivo suplente DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES (I'

mandato), brasileiro, solteiro, engenheiro. portador da Cédula de Identidade RG n.

27.476.792-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 320.328.238-02, residente e

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida

Rangel Pestana n. 300, 5' andar, Centro, São Paulo/SP, CEP 01017-9111 GRACE

DARIA MONTEIRO DA SILVA FREITAS (2' mandato, la recondução), brasileira.

casada, servidora pública estadual, portadora da Cédula de Identidade RG n.

15.912.107-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 086.618.468-62, residente e

domiciliada na Capital do Estado de São Paulo. com endereço comercial à Avenida

Rangel Pestana n. 300, Centro, São Paulo/SP, CEP 01017-9111 e sua respectiva

suplente YUKIMI NAGATA (I' mandato), brasileira, solteira, servidora pública

estadual, portadora da Cédula de Identidade RG n. 5.689.094-1 SSP/SP, inscrita no

CPF/MF sob o n. 635.014.308-68, residente e domiciliada na Capital do Estado de

São Pauta, com endereço comercial à Avenida Rangel Pestana n. 300, Centro, São

Paulo/SP, CEP 010t7-911i EDMILSON BEZERRA CAMPOS DE SOUZA (I'

mandato), brasileiro, casado. administrador de empresas, portador da Cédula de

Identidade RG n. l0.310.308-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 955.607.428-

72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço

comercial à Praça Ramos de Azevedo n. 254. 5' andar, Centro, São Paulo/SP. CEP

01037-0101 e seu respectivo suplente JOSE VALTER DA SILVA JUNIOR (I'

mandato), brasileiro, casado, servidor público estadual, portador da Cédula de

Identidade RG n. 23.854.857-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 134.993.298-

16, residente e domiciliado na Capital do Estado de Sáo Paulo, com endereço

comercial à Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP, CEP 05650-0001 e

GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO (I' mandato), brasileira, casada, advogada,

portadora da Cédula de Identidade RG n. 44.939.698-00 SSP/SP, inscrita no
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CPF/MF sob o n. 227.939.698-00, residente e domiciliada na Capital do Estado de

São Paulo, com endereço comercial à Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP

CEP 05650-0001 e seu respectivo suplente NELSON ESSAKI (I' mandato).

brasileiro, divorciado, servidor público estadual, portador da Cédula de Identidade

RG n. 3.581 .340-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 443.857.148-00, residente

e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à

Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP, CEP 05650-000. As indicações contaram

com a competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos

legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal n'

13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo

S.F. n' 12091-250123/2018, que trata da verificação do processo de indicação de

membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação

CODEC no 03/2018). Os conselheiros fiscais exercerão suas funções até a próxima

Assembleia Geral Ordinária e. na impossibilidade de comparecimento do membro

efetivo. deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões. A

investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos,

impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anónimas e demais

disposições normativas, o que deve ser verificado no ato da posse pela Companhia.

No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatizaçáo

estadual aplicável. En::Ag$g!!!blglg;;$çrp;l.E4tlqpldi árigi Quanto ao item "l" da

pauta, foi eleito, por unanimidade, para compor o Conselho de Administração, com

mandato em curso, o Senhor ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA, brasileiro,

casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n. 606.343

SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 023.729.675-68, residente e domiciliado na

Cidade de Salvador/BA à Waldemar Falcão n. 1 .495, apto 2201 , bairro Brotas, CEP

40285-890, com endereço comercial à Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP

CEP 05650-000, como Membro do Conselho de Administração. A indicação contou

com a competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos

legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal no

13.303/2016, pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo S.F. no
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1 2091 -250133/2018, que trata da verificação do processo de indicação de membros

para o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação

CODEC n' 03/2018). A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos,

impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem

ser verificados pela Companhia no ato da posse. O conselheiro ora eleito deverá

exercer suas funções com mandato unificado e coincidente com o dos demais (até a

assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2019), nos termos do

estatuto social da Companhia. No que se refere à declaração de bens, deverá ser

observada a normatização estadual aplicável. A declaração de desimpedimento do

conselheiro ora eleito ficará arquivada na sede da Companhia. Passando para o

item "2" da pauta, a remuneração, as gratificações, os benefícios e as vantagens

dos administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração), dos

membros do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Elegibilidade e

Aconselhamento, ficam fixados, por unanimidade, nos termos da Deliberação

CODEC n' 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de

2018. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente

assembleia, da qual eu, Milena Melissa Gomes Saraiva, lavrei a presente ata que,

lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa e do Conselho de

Administração, Senhor Jaime Alves de Freitas e pelos acionistas presentes. O

presente extrato foi extraído da ata original transcrita no Livro Próprio da Sociedade

que serve ao registro das "Atas das Assembleias Gerais n. 07". registrado na Junta

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o n. 24413 em sessão de

25/09/2008.

São Paulo, 26 de abril de 201 9

Cor)fere com original.
\ 1 / f/ &'' ./ / .f .,''i. . r

trema Melissa Gomes Saraiva
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