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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJ no 62.464.904/0001 -25

NIRE no 35.300.022.1 81

EXTRATO DA ATA DA 827' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. Aos vinte e

quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos,

reuniu-se ordinariamente. por videoconferência, nos termos previstos no Artigo 19 de

seu Regimento Interno, o Conselho de Administração da DERSA - Desenvolvimento

Rodoviário S.A. Presentes todos membros conforme assinaturas lançadas ao final.

Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho saudou a todos e colocou para

deliberação do Colegiado, nos termos dos artigos 142. inciso 11, e 143. da Lei n. 6.404 de

15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações, a eleição dos membros oara

compor a Diretoria da Companhia assim qualificados: 'JOGO LUIZ LOPES (2' mandato,

la recondução), 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, como Diretor

Presidente; .ULYSSES CARRARO (2' mandato, I' recondução), brasileiro. casado,

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 3.678.427-8 SSP/SP. inscrito no

CPF/MF sob o n. 531.012.788-72, como Diretor Financeiro; .FRANCISCO ALBERTO

AIRES MESQUITA (2' mandato, I' recondução), brasileiro, casado, coronel militar da

reserva do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n. 1 1.613.540-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 007.677.228-41, como Diretor Administrativo; e

.JOAO ROBERTO JOSE PÃES (2o mandato, I' recondução), brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 17.639.279 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob n. 852.821.468-00, como Diretor de Engenharia; todos residentes e

domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua laia n.

126, ltaim Bibe, São Paulo/SP. CEP 04542-906. Diante a Autorização Governamental e a

manifestação favorável por parte Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC
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constante no Parecer CODEC n' 039, de 29 de maio de 2020 (Processo Eletrõnico SFP-

PRC 2019/00347), bem como a conformidade dos requisitos legais e estatutários

necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal n' 1 3.303 de 30 dejunho de 201 6,

atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia, os membros

do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos a eleição dos

Diretores indicados e supra qualificados. Os Diretores ora eleitos assinaram o respectivo

Termo de Posse em livro próprio e assumiram de imediato suas funções na Companhia

para cumprir um novo mandato unificado de 02 (dois) anos, nos termos do Estatuto

Social da Companhia. iniciando-se em 24 de junho de 2020 e com término em 24 de

junho de 2022. A investidura nos cargos também deverá obedecer aos requisitos,

mpedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades por Ações, Estatuto

Social da Companhia e demais disposições normativas. A remuneração fica fixada nos

termos da Deliberação CODEC n' 001/201 8, publicada no Diário Oficial do Estado no dia

30 de março de 2018, atualizada pela Deliberação CODEC n' 001/2019, publicada no

Diário Oficial do Estado no dia I' de maio de 201 9 e com vigência a partir daquela data.

e conforme deliberado nas Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2020,

observando-se que nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor,

perceberá apenas uma remuneração. No que se refere a declaração de bens, deverá ser

observada a normatização estadual aplicável. Em seguida, face a vacância no cargo de

Diretor de Operações, o Colegiado aprovou por unanimidade de votos, a indicação do

Diretor Presidente ora eleito, Senhor JOGO LUIZ LOPES, já qualificado, pala..vespa!!der

interinamente oela Diretoria de Ooeracões. cumulando suas funções com a Presidência

até que seja eleito o respectivo Diretor, percebendo apenas uma remuneração.

Prosseguindo, em cumprimento ao parágrafo primeiro do Artigo 8' do Estatuto Social

da Companhia, o Presidente do Conselho indicou e foi aprovada pelos Conselheiros

presentes, a nomeação do Senhor JOÃO LUIZ LOPES, supra qualificado, çen)Q..!iler11bra

do Conselho de Administração da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A..

observando que a presente nomeação ficará sujeita a ratificação posterior na próxima X



Assembleia Geral. Os Diretores e o Conselheiro ora eleitos 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. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar. foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Melena Melissa

Gomes Saraiva livrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo

Presidente do Conselho de Administração, Senhor Jaime Alves de Freitas; e pelos

Conselheiros: Ângelo Luiz Moreira Grossi, Antânio Claret de Oliveira, Antõnio José

Imbassahy da Salva. Fernando José de Souza Marangoni. Jogo Luiz Lopes, Heloísa Mana

de Salles Penteado Proença e Humberto Rodrigues da Salva. O presente extrato foi

extraído da ata original transcrita no Livro Próprio da Sociedade que serve ao registro

das "Atas do Conselho de Administração n. 1 7", registrado na Junta Comercial do.Estado

de São Paulo - JUCESP, sob o n. 341763 em sessão de 14/02/201 9.

São Paulo, 24 dejunho de 2020

Confere com original.
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Melena Melissa Gomes Saraiva

SeS!:aria Executiva do Colegiado

OAB/SP n. 1 83.728
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