CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 10.647.979/0001-48
NIRE 35.300.366.026
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 de dias do mês de novembro de 2021, às 10
horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
(“Companhia”), na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I (SP065), km 110+400, Pista Sul, s/n.º, Sítio da Moenda, CEP 13252-800.
2.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Armando Yamamoto e
secretariados pela Sra. Vanessa Sandrim.
3.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes todos os membros do conselho de
administração da Companhia tendo sido dispensadas as formalidades de convocação
previstas no Estatuto Social, conforme atestam as assinaturas ao final da presente ata.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento da renúncia do Diretor
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) eleição do novo Diretor
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (iii) autorização
aos membros do Conselho de Administração e diretores para praticarem todos os atos
necessários à formalização das deliberações acima.
5.
DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho de administração da Companhia
presentes, após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia,
deliberaram o quanto segue:
5.1
Tomar conhecimento da renúncia do Sr. HERBERT ADRIANO QUIRINO
DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n.º 916.230.905-63,
portador do RG n.º 04.776.071-01 – SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km
110+400, Pista Sul, s/n.º, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, ao cargo de Diretor
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, nos termos da carta de renúncia
que passa a fazer parte integrante desta ata na forma do Anexo I, a qual foi assinada nesta
data e arquivada na sede da Companhia, mediante recebimento e concordância por parte dos
seus representantes legais e contém a outorga pelo diretor renunciante, para a Companhia,
da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação e declaração no
sentido de que nada tem a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou
montantes devidos pela Companhia em razão do exercício do seu cargo.
5.2
Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. ANDRÉ DE PAULA
YUSIASU, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 338.053.148-09,
portador do RG 29.956.617 – SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Itatiba, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400,

Pista Sul, s/n.º, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo,
para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, para
exercer o mandato até o fim do mandato do seu antecessor, a se encerrar na primeira reunião
do Conselho de Administração que será realizada após a Assembleia Geral Ordinária da
Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.
5.2.1. O Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito toma
posse nesta data mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio,
nos termos da minuta constante do Anexo II, comprometendo-se a exercer as suas
atribuições com fiel observância dos deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social
da Companhia, tendo declarado, para todos os fins e sob as penas da lei, (i) não estar
impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade; ou ainda por declaração de inabilitação por ato da
Comissão de Valores Mobiliário (CVM); (ii) que atende aos requisitos de reputação
ilibada estabelecidos pelo parágrafo terceiro do artigo 147 da Lei das Sociedades por
Ações; e (iii) que não ocupa posição em outra companhia que possa ser considerada
concorrente da Companhia.
5.3
Por fim, ficam os membros do Conselho de Administração e diretores da Companhia
autorizados a praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessárias para dar
cumprimento à deliberação acima, de acordo com a lei aplicável.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada
conforme, foi por todos assinada. Itatiba, 12 de novembro de 2021.
Mesa: Leonardo Armando Yamamoto –Presidente; Vanessa Sandrim – Secretária.
Membros do Conselho de Administração Presentes: Leonardo Armando Yamamoto,
Luis Alejandro Matus, Rodrigo Romualdo Moreira, Felipe Montoro Jens e Alexandra
Catherine de Haan, como conselheira suplente de Oscar Pekka Fahlgren.
Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata, sendo ele: (i) Termo de posse
assinado pelo Sr. ANDRÉ DE PAULA YUSIASU e; (ii) Carta de renuncia assinada pelo Sr.
HERBERT ADRIANO QUIRINO.

Vanessa Sandrim
Secretária

