CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
COMPANHIA ABERTA
NIRE 35300366026
CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
DIA, HORA E LOCAL: No dia 10 de agosto de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia
localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda,
CEP: 13.252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Presentes, os
seguintes membros do Conselho de Administração: Renato Ferreira de Mello Júnior, Adriano
Lima Ferreira, Adriano Sá de Seixas Maia e Paulo de Meira Lins. MESA: Renato de Ferreira
Mello Júnior, Presidente; Ana Carolina Venâncio Salomão, Secretária. ORDEM DO DIA: I)
Matérias para Deliberação: Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, as acionistas tomaram
conhecimento, através de cartas dirigidas à Companhia nesta data, das renúncias apresentadas
pelo Sr. JOSÉ ROBERTO DOWSLEY CORREIA DE AMORIM FILHO, brasileiro, casado,
contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.799.394-33, portador da carteira de identidade n.º
5.252.999- SSP/PE ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores
da Companhia, a Sra. ANA CAROLINA DE CARVALHO FARIAS, brasileira, divorciada,
engenheira civil, inscrita no CPF/MF sob o n.º 023.791.054-30, portadora da carteira de
identidade n.º 5.139.869 – SSP/PE ao cargo de Diretora da Companhia e o Sr. JUAN CARLOS
CRUCIANI argentino, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 219.652.178-77,
portador da carteira de identidade n.º V268257-W CGPI/DIREX/DPF ao cargo de Diretor da
Companhia, e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz e competente dos mesmos no
exercício do cargo. Após a devida análise da Proposta de Deliberação (“PD”), cuja cópia foi
encaminhada previamente para conhecimento dos conselheiros e permanecerá arquivada na sede
da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, nos termos e condições da PD, a seguinte
deliberação: 1) PD.CA-CRB 07/16 – Aprovação da composição da Diretoria da Companhia.
Aprovada a eleição do senhor AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO BEBER, brasileiro,
casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.585.568-84, portador da
cédula de identidade RG nº 30.245.832-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km
110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São
Paulo, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, com
mandato a se findar na mesma data em que terminará o mandato dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. O Diretor ora eleito será investido em seu
cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião
de Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76, o Diretor ora
eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que 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 de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. Diante do disposto acima, a composição da Diretoria passa

a ser a seguinte: (i) Diretor Presidente – JÚLIO CESAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro,
casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da
carteira de identidade nº M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista
Sul s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo; (ii) Diretor
Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores - AUGUSTO CESAR DO
NASCIMENTO BEBER, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF
sob o nº 296.585.568-84, portador da cédula de identidade RG nº 30.245.832-3 SSP/SP, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia
Dom Pedro I (SP-065), km 110+400, Pista Sul s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município
de Itatiba, Estado de São Paulo; Os Conselheiros ratificam que o mandato da atual Diretoria da
Companhia vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017. II) Matérias para Conhecimento: 1) Nada a registrar;
III) Matérias de Interesse da Companhia: 1) Nada a registrar. QUORUM DAS
DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou
restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, lida, aprovada
e por todos assinada. Mesa: Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente; Ana Carolina Venâncio
Salomão, Secretária. Conselheiros: Renato Ferreira de Mello Junior, Adriano Lima Ferreira,
Adriano Sá de Seixas Maia e Paulo de Meira Lins.
Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da
Companhia.
Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Itatiba/SP, 10 de agosto de 2016.

Ana Carolina Venâncio Salomão
Secretária

