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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

CNPJRo62.464.904/0001-25
NIREn' 35.300.022.181

EXTRATO

DA

ATA

DA

ASSEMBLEIA

GERAL

ORDINÁRIA

DA

DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., REALIZADA NO DIA VINTE E SETEDE ABRIL

DE 2020. Aos vinte e sete dias do mêsde abril de dois mil e vinte, 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 - JUCESPsob o NIRE n.

35300022181, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária a totalidade dos acionístas da
DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A.,inscrita no CNPJ/MFsob o n. 62.464.904/0001-25,

a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Tomada de contas dos
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2 - Eleição dos membros para o Conselho

de Administração;
3 - Eleição
dosmembros
parao Conselho
Fiscal;
e 4 - fixaçãoda
remuneração dos membros dos órgãos estatutários. CONVOCAÇÃO: Dispensada a

publicaçãode Editaisde Convocação,conforme o disposto no artigo 124, $4' da Leí federal
Ro. 6.404. de 15 de dezembro de 1976. PRESENÇAS:Foram registradas as presenças do
Senhor Jaime Alves de freitas, Presidente do Conselho de Administração, da Senhora Bruna

Tapié Gabrielli - Procuradorado Estado de São Paulo e representantedo acionista
maioritário, a Fazenda do Estado de São Paulo; do SenhorJosé Antõnio Guarníeri - Liquidante

nomeado e representante do acionista Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado
de São Paulo - CODASP;do Senhor Gilberto Antonio Gonçalves Pucci - Diretor Presidente e
representante da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP;da Senhora

Grace Marca Monteiro da Silva Frestas,membro do Conselho Fiscal,do Senhor Paulo
Sérgio Barbosa,representante da BDO RCSAuditores Independentes S.S.,bem como da
Senhora Milena Melissa Gomes Saraiva, Secretária Executiva do Colegiado. Verificada.
pelas assinaturas lançadas no "Livro Presença de Acionístas", a existência de número legal e

declarando abertos os trabalhos, na forma do que preceitua o $ 2o, Artigo 5o, do Estatuto
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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
Melissa Gomes Saraiva, para servir como Secretária da Mesa. a qual esclareceu que a pauta

da Assembleia Geral Ordinária foi submetida à apreciação do Conselho de Defesa dos
Capitais do Estado - CODEC,tendo sido exarado o PARECERCODECN. ' 027/2020, de 24 de
abril de 2020 - PROCESSO ELETRONICO SFP-PRC-2020/07286, que orienta o voto do

acionista fazenda do Estado de São Paulo. DELIBERAÇOES:
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. e a Senhora Grace Mana

Monteiro da SalvaFrestas,membro do Conselho fiscal, para os esclarecimentosque se
fizessem necessários.Em seguida passou a palavra à Senhora Procuradora do Estado.
representante da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual, ante o Parecer do Conselho de
Defesa dos Capitais do Estado - CODEC n.o 027/2020 supra mencionado, manifestou-se
sobre a matéria a ser apreciada no item "l"

da Ordem do Dia. que versa sobre o exame.

discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2019. Sobre as demonstrações financeiras. a "BDO RCS Auditores
Independentes SS" opina em seu Relatório, no sentido de que essas "as demonstrações

contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A. em 31 de dezembro

de 2019, o desempenho de suas operações e os seusfluxos de caixapara o exercíciofindo
nessa data. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil", registrando uma
observação seguido dos seguintes parágrafos de "Ênfase":"Dissolução,liquidação e extinção
da Companhia Conforme Nota Explicativa Ro l às demonstrações contábeis, em 13 de
setembro de 2019 foi promulgada a Lei Estadual n' 17.148/2019, a qual autoriza o Poder
Executivo a adotar as providências necessárias à dissolução. liquidação e extinção da
Companhia. nos termos da Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em paralelo a

este assunto, a Companhia vem apresentando prejuízos operacionais recorrentes,tendo
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agentes de controles, incluindo a força Tarefa da Operação LavaJato. Durante o exercício de
2019 a Companhia realizou a rescisão contratual com as empresas prestadoras de serviços

envolvidas nas investigações, bem como a paralisação da respectiva obra. A Assessoria
Jurídica da Companhia informou não ter havido desfecho desta investigação, estando ainda

em curso e tramitando em segredo de justiça. Além disso, há incertezas quanto ao seu
desfecho final e. por isso, não foram consideradas nas demonstrações contábeis quaisquer
impactos desse processo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.". À

vista do relatório da Auditoria Independente. da manifestaçãotécnica da Coordenadoria
da Administração financeira - Departamento de EntidadesDescentralizadas CAF-DEDe
das manifestações dos Conselhos de Administração e Fiscal, colocada a matéria em
discussão, e, depois, em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade e sem ressalvas.

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

como membros

(2' mandato, I'

do Conselho

de Administração:

JAIME ALVES DE FREITAS

recondução), brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de

Identidade RGn. 891.486-9 SSP/PR.inscrito no CPF/MFsob o n. 233.308.809-53.residente e

domiciliado em Brasília/DF,com endereço comercialà Avenida Rangel Pestanan. 300, 5'

andar, Centro, São Paulo/SP. CEP: 01017-911. como Presidente do Conselho de
Administração; e o como membros do Conselho de Administração: ANGELO LUIZ MOREIRA

GROSSI(2' mandato, I' recondução), brasileiro,casado,engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG n. MG-5.738.129 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 013.277.496-88.

residente e domiciliado na Capital do Estado de Minas Gerais, com endereço comercial à
Avenida do Estado n. 777. 6' andar. bairro do Bom Retiro, São Paulo/SP,CEP:01 142-300;
ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA (2o mandato, I'

recondução), brasileiro, casado,

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RGn. M.499.890 SSP/MG.inscrito no CPF/MF
sob o n. 258.073.586-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de Minas Gerais, com
endereço comercial à Avenida do Estado n. 777, 6o andar, bairro do Bom Retiro, São Paulo/SP

CEP:01142-300;ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA (2o mandato, I' recondução),
brasileiro, casado,engenheiro eletrícista, portador da Cédulade Identidade RGn. 606.343
]
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SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 023.729.675-68. residente e domiciliado na Cidade
de Salvador/BA, com endereço comercial à Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP. CEP:

05650-000; FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI (2o mandato, I' recondução),
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RGn. 27.556.622-5SSP/SP,

inscritono CPF/MFsob n. 283.842.098
47, residentee domiciliadona Cidadede Santo
André/SP, com endereço comercial à Rua Boa Vista n. 170, Centro, São Paulo/SP, CEP:01014-

000; HELOISA MARIA DE SALLES PENTEADO PROENÇA(2' mandato, I' recondução),
brasileira. casada. arquíteta urbanista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 6.391.685
SSP/SP,inscrita no CPF/MFsob o n. 042.304.748-57. residente e domiciliada nesta Capital,

com endereço comercial à Avenida Morumbi n. 4.500, São Paulo/SP.CEP:05650-000; e
HUMBERTO RODRIGUESDA SILVA (2' mandato, I' recondução), 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 nesta Capital, com
endereço comercial à PraçaSamuel Sabatini n . 50, 18' andar, Centro, São Bernardo do

Campo/SP,CEP:09810-390;e ainda. em cumprimento ao disposto no $ 1o do Artigo 8' do
Estatuto Social da Companhia, como membro Diretor Presidente da Companhia. 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
nesta Capital, com endereço comercial à Rua laia n. 126, ltaim Bebi.São Paulo/SP, CEP:04542-

906.Conforme disposto no ParecerCODECn.o 027/2020, a representante do acionista Estado
de São Paulo registrou que não obstaria a participação, no Conselho de Administração, de l

(um) membro representantedos empregadoseleito em conformidade com o estatuto social
da empresa e com a legislação aplicável. As indicações contaram com a competente
autorização governamental(ofício ATG n' 083/2020), e a conformidade dos requisitos legais
e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal n. 13.303/201 6, atestada
pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

(Processo Eletrânico SFP-PRC-2019/00386),

que trata da verificaçãodo processode indicação de membros para o Conselho de
Administração da Companhia,na forma prevista na DeliberaçãoCODECn. 003/2018. Os
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Conselheiros ora eleitos declaram em documento próprio anexo à presente. cuja cópia fica
arquivada na sede social da Companhia na pasta do ProcessoInterno 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,interessesconflitantes

comos da Companhia,na formados incisosl e ll do $ 3' do artigo 147da Lei Federaln'
6.404/1976. Os Conselheiros eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto

Social da Empresa,com um novo mandato unificado até a Assembleiaque se destinar à
aprovação das contas de 2021. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos,
Impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser
verificados pela empresa no ato da posse. No que se refere à declaração de bens, deverá ser

observada a normatização estadual aplicável. Passandopara o item "3" da Ordem do Dia.

foram eleitos, por unanimidade, como membros do Conselho Fiscal:TZUNGSHEI UE(lo
mandato), brasileiro naturalizado,solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade
RG n. 13.671.643-X SSP/SP,inscrito no CPF/MF sob o n. 022.829.408-81, residente e

domíciliado nesta Capital, com endereço comercial à Avenida Rangel Pestana n. 300, 5'
andar, Centro, São Paulo/SP, CEP:01017-91 1, e sua respectiva suplente ADRIANA AZEVEDO

PANNUNZIO (I' mandato), brasileira, casada. socióloga, portadora da Cédula de Identidade

RG n. 64.061.66503SSP/SP,inscrita no CPF/MF sob o n. 393.610.476-04.residente e
domíciliada nesta Capital à Rua Angatuba n. 595, Pacaembu, CEP:01 247-000; GRACE MARIA

MONTEIRO DA SILVA FREITAS (3o mandato, 2; recondução), brasileira. casada,
funcionária

pública.

portadora

da Cédula

de

Identidade

RG n. 15.912.107-6

SSP/SP.

inscrita no CPF/MFsob o n. 086.618.468-62, residente e domicilíada nesta Capital, com
endereço comercial à Avenida Rangel Pestana n. 300, Centro, São Paulo/SP. CEP:01017-

911 e sua respectiva suplente YUKIMI NAGATA (2o mandato, I' recondução), brasileira,
solteira. servidora pública estadual, portadora da Cédula de Identidade RG n. 5.689.094l SSP/SP.inscrita no CPF/MF sob o n. 635.014.308-68, residente e domicílíada nesta
Capital, com endereço comercial à Avenida Rangel Pestanan. 300, Centro, São Paulo/SP.
'N
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Fiscalda Companhia, na forma prevista na Deliberação CODECn' 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. Os

conselheirosfiscais ora eleitos exercerãosuas funções até a próxima AssembleiaGeral
Ordinária e. na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser

convocadoo respectivosuplente para participar das reuniõese, na falta deste, um dos
demais suplentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a
normatização estadual aplicável. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos apresentaram

declaração de desimpedimento, que serão arquivadas na sede da empresa. Passando
para o item "4" da Ordem do Dia, que cuida da fixação da remuneração dos membros
dos órgãos estatutários. Conforme disposto nos artigos 152, caput. e 162, $ 3' da Lei
federal R.o6.404/1976, e artigo 41, caput, do estatuto social, a fixação de remuneração
dosadministradores e dos membros do Conselho Fiscalé matéria reservadaà Assembleia
dos Acionistas. Ainda. o parágrafo primeiro, do artigo 41, do estatuto social, dispõe que
a remuneração dos membros dos Comítês será fixada pela Assembleia Geral. Assim
sendo, a remuneração, as gratificações, os benefícios e as vantagens dos administradores
(membros da Diretoria e do Conselho de Administração), dos membros do Conselho

fiscal,dos membrosdo Comitêde Auditoriae do Comitêde Elegibilidade
e
Aconselhamento, ficam fixados, por unanimidade, nos termos da Deliberação CODECn'
001/2019, publicada no Diário Oficial do Estado no dia lo de maio de 2019 e com vigência

a partir daquela data. ENCERRAMENTO.
Nada mais havendo a tratar, foi encerradaa
presente assembleia.da qual eu, MelenaMelissa GamesSaraiva,lavrei a presenteata que,
lida e achada conforme. foi assinada pelo Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração, Senhor Jaime Alves de Frestase pelos acionistas presentes: Senhora Bruna
Tapié Gabrielli, representante do acionista Fazenda do Estado; SenhorJosé Antõnio Guarnieri.

representante do acionistaCompanhia de Desenvolvimento Agrícola do Estadode São Paulo

CODASP;e Senhor Gilberto Antõnio Gonçalves Pucci. representante do acionista
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP.
O presente extrato foi extraído da
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ata original transcrita no Livro Próprio da Sociedadeque 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.

SãoPaulo,24 dejunho de 2020

Confere com original

óéü ' cü
ha MelissaGomesSaraiva
ácretária Executivado Colegiado
OAB/SP n. 183.728

