YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n 08.807.432/0001-10
NIRE n 33.3.0028205-0

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de março de 2022, às 8h00, via plataforma Microsoft
Teams.
2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Presentes, ainda, o Diretor Presidente, Sr. Eduardo Parente e o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, Sr. Eduardo Haiama.
3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Sra. Maria Goldberg (Secretária)
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:
4.1. Renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: O Sr. Eduardo
Haiama informou aos membros do Conselho de Administração acerca do seu plano de saída
da Companhia, sendo certo que em razão do bom relacionamento construído ao longo dos
últimos 3 anos com este Conselho, os membros do Conselho Fiscal, a auditoria externa, os
investidores, as instituições financeiras e o mercado em geral e a fim de que o processo de
transição ocorra de forma tranquila, estaria à disposição para concluir a transição em 18 de
abril de 2022, quando então tomaria posse o novo Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores indicado e eleito pelo Conselho de Administração da Companhia.
4.2. Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Aprovar a
eleição, a partir de 18 de abril de 2022, do novo Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, Sr. Rossano Marques Leandro, o qual já atua como Vice
Presidente de Operações Corporativas na Companhia desde 2018, para cumprir o mandato
pelo prazo restante aos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a 1ª reunião do
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022.
4.2.1. Desimpedimento: O membro da Diretoria, Sr. Rossano Marques Leandro, ora eleito
declara não estar incurso em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei que o
impeça de praticar atividades mercantis ou de exercer a administração da Sociedade.
4.3. Os Conselheiros aproveitaram a oportunidade para ratificar a partir da efetiva data de
renúncia do Sr. Eduardo Haiama e consequente eleição do Sr. Rossano Marques Leandro a
composição do quadro de membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com
mandato até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia
Geral Ordinária 2022, a saber:

1. Sr. EDUARDO PARENTE MENEZES (Diretor Presidente); 2. Sr. ROSSANO
MARQUES LEANDRO, (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); 3. Sr.
ADRIANO PISTORE (Diretor de Ensino); 4. Sr. JOSÉ AROLDO ALVES JÚNIOR
(Diretor Sem Designação Específica).
5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os
Conselheiros presentes e pela secretária.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.

Juan Pablo Zucchini
Presidente do Conselho

Igor Xavier Correia Lima
Vice-Presidente do Conselho

Brenno Raiko de Souza

Jackson Medeiros de Farias Schneider

Flavio Benicio Jansen Ferreira

Maurício Luis Luchetti

Osvaldo Burgos Schirmer

Eduardo Wurzmann

Maria Goldberg
Secretária da Mesa

TERMO DE POSSE
Eu, Rossano Marques Leandro, sou, pelo presente Termo, investido no cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores da Yduqs Participações S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 08.807.432/0001‐10, com sede na cidade e no estado do Rio de Janeiro, à
Av. Venezuela, nº 43, 6º andar, Bairro Saúde, CEP 20081-311 (“Companhia”), para o qual
fui eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022,
para, a partir de 18 de abril de 2022, cumprir mandato pelo prazo restante aos dos demais
membros da Diretoria, ou seja, até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada
após a Assembleia Geral Ordinária de 2022.
Adicionalmente, declaro, em atendimento ao disposto no art. 2º da Instrução CVM 367/02
e para os devidos fins e sob as penas da lei, que: (i) não estou impedido por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1° do art. 147 da
Lei 6.404/76; (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2° do art. 147 da Lei 6.404/76;
(iii) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3° do art. 147 da Lei n°
6.404/76; e (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Yduqs Participações S.A., e não tenho, nem represento, interesse conflitante com o da
Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3° do art. 147 da Lei 6.404/76, para o que assino
o presente Termo de Posse.
Informo ainda que receberei as citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de minha gestão, nos termos do § 4º do artigo 2º da Instrução CVM 367/02,
no endereço informado acima.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.

Rossano Marques Leandro

