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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJ Ro 62.464.904/0001 -25

NIRE no 35.300.022.1 81

E)GRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., REALIZADA EM DEZ DE JULHO DE 2020.

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e vinte, às 11:00 horas, na sede social da

Companhia. à Rua laia n. 1 26, 9' andar, ltaim Bibi, 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 30 de junho e I' e 2 de

julho de 2020, em primeira convocação, reuniram-se os acionistas da DERSA -

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

Assembleia Geral Extraordinária. Iniciada a reunião foram registradas as presenças do

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

Laura Baracat Bedicks - Procuradora do Estado de São Paulo e representante do acionista

majoritário, a Fazenda do Estado de São Paulo; e 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 2', artigo 5', do Estatuto Social da

Companhia, assumiu a Presidência da Mesa o Senhor Jaime Alves de Freitas, Presidente

do Conselho de Administração, que saudou a todos e convidou a Senhora Melena Mellssa

Gomes Saraiva, para servir como Secretária da Mesa. Em ato contínuo o Presidente da

Mesa procedeu à leitura do Edital de Convocação, assim redigido: "DERSA

Desenvolvimento Rodoviário S.A. C.N.P.J. 62.464.904/0001-25 - Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os Senhores Acionistas da DERSA -

Desenvolvimento Rodoviário S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária. a

realizar-se no dia 10 dejulho de 2020, às 1 1:00 (onze) horas, na sede da Companhia à

Rua laia n. 126, 9' andar, ltaim Bibi. nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de
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deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleição do Senhor Patrick de Queiroz

Bertholdo como membro efetivo do Conselho Fiscal; e b) Ratificação da eleição do

Senhor Jogo Luiz Lopes como membro do Conselho de Administração, conforme

disposto no $ 1o do artigo 8' do Estatuto Social. São Paulo, 24 dejunho de 2020. Jaime

Alves De Frestas - Presidente do Conselho de Administração.". Terminada a leitura, a

Secretária da Mesa 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. ' 050/2020, de 07 de julho de 2020 - PROCESSO

ELETRONICO SFP-PRC-2020/13065, que orienta o voto do acionista Fazenda do Estado

de São Paulo. DELIBERAÇÕES: Estando satisfeitas as formalidades legais, o Presidente

da Mesa 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.' 050/2020, de 07 dejulho de 2020, deliberou

acerca do item "a" da Ordem do Dia, eleger como membro titular do Conselho Fiscal o

Senhor PATRICK DE QUEIROZ BERTHOLDO, brasileiro, solteiro, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.585.507-0 SSP/SP. inscrito no

CPF/MF sob o n. 384.772.958-67, residente e domicillado na Cidade e Estado de São

Paulo à Rua Fadlo Haidar n. 165, apto 92. Vila Olímpia. CEP: 04545-050. A indicação

contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG n' 178/20-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 Eletrânico

SFP-PRC-201 9/0041 0, que trata da verificação do processo de indicação de membros

para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC n'

03/201 8). A investidura no cargo de membro efetivo deverá obedecer aos requisitos,

impedimentos e procedimentos previstos na normatízação vigente, o que deve ser

verificado no ato da posse pela Companhia. O Conselheiro Fiscal ora eleito exercerá

suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de
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comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente

para participar das reuniões e, na falta deste. um dos demais suplentes. A

remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do Conselho de Defesa de

Capitais do Estado - CODEC, e conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária

realizada em 27 de abril de 2020. No que se refere à declaração de bens, deverá ser

observada a normatização estadual aplicável. O Presidente da Mesa fez consignar que

o Conselheiro Fiscal ora eleito declarou não estar incurso em nenhum dos crimes

previstos em Lei que o impeça de exercer atividade empresarial e que não ocupa cargos

em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, bem como

não tem, nem representa. interesses conflitantes com os da Companhia, estando ciente

do disposto no artigo 147 da Lei n. 6.404/1 976. As declarações de desimpedimento ficam

arquivadas na sede da Companhia. Assim. o Conselho Fiscal da Companhia ficará

composto dos seguintes membros: . Tzung Shei Ue e sua respectiva suplente Adriana

Azevedo Pannunzio (ambos em I' mandato); ' Grace Mana Monteiro da Silva Frestas (3'

mandato - 2' recondução) e sua respectiva suplente Yukimi Nagata (2' mandato - I'

recondução); ' Patrick de Queiroz Bertholdo(l ' mandato) e seu respectivo suplente José

Valter da Sirva Júnior (2' mandato - I' recondução); ' Daniel Cabras Casado de Barrou e

sua respetiva suplente Mana Tereza Romanini Vendraminl (ambos em 2' mandato - I'

recondução); e ' Eduardo Pugnali Marcos e sua respectiva suplente Andrea Martins

Botaro (ambos em 2' mandato - I' recondução). Passando para o item "b" da Ordem

do Dia. Senhora Procuradora do Estado, ratificou a eleição como membro do Conselho

de Administração, do Senhor JOGO 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' 039/2020 e com parágrafo primeiro do artigo 8' do Estatuto Social da

Companhia. O Presidente da Mesa fez consignar que referido Conselheiro foi eleito na

827' Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de junho de
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2020. Nos termos destacados no mencionado Parecer CODEC n. 039/2020, o Conselheiro

deverá exercer suas funções nos termos 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 serobservada a normatização

estadual aplicável. O Presidente da Mesa mais uma vez 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os

trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. a qual lida e achada

conforme. vai devidamente assinada 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, 10 dejulho de 2020

Confere com original.
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Milena Mélissa Gomes Saraiva

SecretárijHExecutiva do Colegiada
AB/SP n. 1 83.728


