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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJ/MF no 62.464.904/0001-25

NIRE no 35.300.022.181

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DERSA -

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, REALIZADA NO DIA ONZE DE

OUTUBRO DE 2019. Ao décimo primeiro dia do mês de outubro de dois mll 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 Pauta, registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n. 35300022181. reuniu-

se a totalidade dos acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 62.464.904/0001-25. em Assembleia Geral

Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Eleição

de membros para o Conselho de Administraçãol (b) Eleição de membros efetivos e

suplentes para o Conselho Fiscall (c) Ratificação da eleição do Senhor João Luiz

Lopes como membro do Conselho de Administração, conforme disposto no
parágrafo primeiro do Artigo 8' do Estatuto Social em vigor; e (d) Ratificação da

fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários. CONVOCAÇÃO:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo

124, $4o da Lei federal no. 6.404. de 15 de dezembro de 1976. PRESENÇAS: Foram

registradas as presenças do Senhor Jaime Alves de Frestas, Presidente do

Conselho de Administração, da Senhora Bruna Tapié Gabrielli - Procuradora do

Estado de São Paulo e representante do acionista majoritário, a Fazenda do Estado

de São Paulol do Senhor José Antõnio Guarnieri -- Liquidante nomeado e

representante do acionista Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de

São Paulo - CODASPI do Senhor Gilberto Antonio Gonçalves Pucci - Diretor

Presidente e representante da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo -

COSESPI e da Senhora Milena Melissa Games Saraiva. Secretária Executiva do

Colegiada. Verificada, pelas assinaturas lançadas no 'Livro Presença de Acionistas",

a existência de número legal e declarando abertos os trabalhos, na fomia do que

preceitua o parágrafo 2', artigo 5o, do Estatuto Social da Companhia. assumiu a
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Presidência da Mesa o Senhor Jaime Alves de Frestas. Presidente do Conselho de

Administração, que saudou a todos e convidou a Senhora Melena Melissa Gomes

Saraiva, para servir como Secretária da Mesa, a qual esclareceu que a pauta da

Assembleia Geral Extraordinária foi submetida à apreciação do Conselho de Defesa

dos Capitais do Estado - CODEC, tendo sido exarado o PARECER CODEC N. o

131/2019, de 07 de outubro de 2019 - PROCESSO ELETRÕNlcO SFP-pRc-

2019/02377, que orienta o voto do acionista Fazenda do Estado de São Paulo.

DELIBERAÇOES: Estando satisfeitas as formalidades legais, por unanimidade dos

acionistas presentes, considerando o parecer do Conselho Defesa dos Capitais do

Estado - CODEC n. 131/2019 supra mencionado, foram tomadas as seguintes

deliberações: acerca do item "a" da Ordem do Dia, eleger como membros do

Conselho de Administração da Companhia os Senhores: FERNANDO JOSE DE

SOUZA MARANGONI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de

Identidade RG n. 27.556.622-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 283.842.098-47.

residente e domiciliado na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. à Rua

Adolfo Bastas n. 296, Vila Bastas. CEP: 09041-000. em substituição ao Senhor José

Ed!!aldade Barras Povaresl e HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA. brasileiro.

casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.

7.562.671-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 014.114.778-47, residente e

domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Tabapuã n. 1 14, apto 51, ltaim

Bebi, CEP: 04533-000, QIRxubstituição ao Se11bQt Ademar Bueno da Salva Júnior. As

indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG n'

373/19-SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários.

inclusive aqueles previstos na Lei Federal n. 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê

de Elegibilidade de Aconselhamento, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social

(Processo Eletrõnico SFP-PRC-201 9/00386), 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. Os Conselheiros ora eleitos

exercerão suas funções nos tempos do Estatuto Social, com mandato uniülcado com

o dos demais conselheiros. até a assembleia geral que se destinar à aprovação das
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contas de 2019. A investidura no cargo de Conselheiro deverá obedecer aos

requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que

deve ser verificado no ato de posse pela Companhia. No que se refere à declaração

de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O Presidente da

Mesa fez consignar que os Conselheiros declaram em documento próprio, anexo à

presente. cuja cópia fica arquivada na sede social da Companhia na pasta do
Processo Interno n. 64550/2017, não estarem incursos em nenhum dos crimes

previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade empresarial e que não

ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da

Companhia, bem como não tem, nem representam, interesses conflitantes com os

da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do artigo 147 da Lei n'

6.404/1976. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia passará a

ter a seguinte composição: Jaime Alves de Freitas como Presidente do Conselho de

Administraçãol Membros: Jogo Luíz Lopes - Diretor Presidente, Ângelo Luiz Moreira

Grossi, Antõnio Claret de Oliveira, Antonio José Imbassahy da Sirva, Fernando José

de Souza Marangoni, Heloisa Mana de Salles Penteado Proença, Humberto

Rodrigues da Silva, Paulo José Galli e Sergio Henrique Sá Leitão. Em continuidade,

ao deliberar acerca do Item "b" da Ordem do Dia, foram eleitos, por unanimidade.

como membros do Conselho Fiscal: ÇQmQ titular, o Senhor DANIEL CABRAL

CASADO DE BARROS (I' mandato), brasileiro, casado, jornalista, portador da

Cédula de Identidade RG n. 21.593.171-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.

160.978.047-31, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Pauta à Av.

Higienópolis n. 578, apto 68. CEP: 01238-001. e sua reso9çliyg $yplente, Senhora

MARIA TEREZA ROMANINI VENDRAMINI (lo mandato), brasileira, casada,

advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n. 35.349.794-0 SSP/SP, inscrita

no CPF/MF sob o n. 042.371 .675-94, residente e domiciliada na Cidade e Estado de

São Paulo à Rua Brasília n. 99. CEP: 04534-040; e. como titular. Senhor EDUARDO

PUGNALI MARCOS (I' mandato), brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula

de Identidade RG n. 25.101.306-6 SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o n.
175.120.018, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo à Rua
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Albina Barbosa n. 210, apta 74B, CEP: 015300-201 e sua re$pQçtiva suplente.

Senhora ANDREA MARTINS BOTARO (I' mandato), brasileira, casada,

administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n. 33.190.866-

9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 31 1.366.598-1 1, residente e domiciliada na

Cidade de Cona. Estado de São Paulo, na Estrada Municipal n. 262, apto 33, CEP:

06709-530. As indicações contaram com a competente autorização governamental

(Ofício ATG n' 391/19-SG), 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. nos termos do artigo 28 do Estatuto

Social (Processo Eletrõnico SFP-PRC-2019/00410, que trata da verificação do

processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma

prevista na Deliberação CODEC n' 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 e. na falta deste, um dos demais suplentes. 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 normatização

estadual aplicável. O Presidente da Mesa mais uma vez fez consignar que os

Conselheiros Fiscais ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos

crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade empresarial e que não

ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da

Companhia, bem como não tem, nem representam, interesses conflitantes com os

da Companhia, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lel n. 6.404/1976.

Assim, o Conselho Fiscal ficará composto dos seguintes membros: Vanessa

Pacheco de Souza Rombo (titular)l e Diego Allan Vieira Domingues (suplente)l

Grace Mana Monteiro da Salva Freitas (titular); e Yukimi Nagata (suplente); Edmilson

Bezerra Campos de Souza (titular)l e José Valter da Silvo Júnior (suplente)l Daniel

Cabral Casado de Barros (titular); e Mana Tereza Romanini Vendramini(suplente)l e
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Eduardo Pugnali Marcos (titular)l e Andrea Martins Botara (suplente). Passando

para o Item "c" da Ordem do Dia, os acionistas ratificaram, por unanimidade, a

eleição como membro do Conselho de Administração, do Senhor JOÃO LUIZ

LOPES. brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.

57.401.254-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 449.971.327-72, residente e

domiciliado à Rua Wenceslau Ralisch n. 316, Jardim Sertãozinho, São Paulo/SP.

CEP 04826-240, posto que em conformidade com o Parecer CODEC n' 126/2019 e

com parágrafo primeiro do artigo 8o do Estatuto Social da Companhia. O Presidente

da Mesa fez consignar que o referido Conselheiro foi eleito na 818' Reunião

Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de setembro de 2019,

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp sob o

n. 531.129/19-6, em sessão de 04 de outubro de 2019. Nos termos destacados no

mencionado Parecer CODEC n. 126/2019, o Conselheiro deverá exercer suas

funções nos tem)os do Estatuto Social, e sua investidura no cargo de Conselheiro

deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na

normatização vigente, o que deve ser verificado no ato de posse pela Companhia.

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

estadual aplicável. O Presidente da Mesa fez consignar que o Conselheiro eleito

declara em documento próprio, anexo à presente, cuja cópia fica arquivada na sede

social da Companhia na pasta do Processo Interno n. 64550/2017, não estar incurso

em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade

empresarial e que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas

concorrentes da Companhia, bem como não tem, nem representa, interesses

conflitantes com os da Companhia, na forma dos incisos l e ll do $ 3' do artigo 147

da Lei n' 6.404/1976. Por fim, com relação ao Ifeno "d" da Ordem do Dia, que versa

sobre a fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários, os
acionistas. por unanimidade, aprovaram ratificar os novos valores da remuneração

fixada para os Administradores da Companhia (membros da Diretoria e do Conselho

de Administração), e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria,

nos estritos termos da Deliberação CODEC no 001/2019, publicada no Diário Oficial
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do Estado no dia lo de maio de 2019 e com vigência a partir daquela data. Ficam

mantidas as demais disposições estabelecidas na Deliberação CODEC n. 001/2018,

publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018, e conforme

deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 26

abril de 2019. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar. foi encerrada a

presente assembleia, da qual eu, Milena Melissa Games 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 Frestas e pelos acionistas

presentes: Senhora Bruna Tapié Gabrielli, representante do acionista Fazenda do

Estados Senhor José Antõnio Guarnieri. representante do acionista Companhia de

Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo - CODASPI e Senhor Gilberto

Antõnio Gonçalves Pucci, representante do acionista Companhia de Seguros do

Estado de São Paulo - COSESP. 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. 2441 3 em sessão de 25/09/2008.

São Paulo, 1 1 de outubro de 2019

Confere com original

Milen#Melissa Games Saraiva

Secretária da Mesa

OAB/SP no 183.728

4

2 3 0UT 201g

n.l
nl
IH
01
=

Desenvolvimento Rodoviário S..F
Rua laia. 1 26 - ltaim Bibe
CEP 04542-906 - São Paulo - SI
Tel. (1 1) 3702-8000
http:#www.dersa.com.br

56h . 387/ 19-8
111111 11111111111111111111111111111111111111\l l l ll l lll


