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Id: 1798114

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
C.N.P.J/MF. nº 05.410.674/0001-88 - N.I.R.E. 33.300.312.374

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2014

(Ata lavrada sob forma de sumário conforme faculta o artigo
130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976)

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h00 do dia 02 de de-
zembro de 2014, na sede social da Companhia, na Rua Lauro Muller,
nº 116, Sala 3.504 - Parte, Bairro Botafogo, Município do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas, no
Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei
6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença de acionista representan-
te da totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas
constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença dos Acionis-
tas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: O aviso de que
trata o artigo 124 da LSA foi dispensado pelo comparecimento da úni-
ca acionista, CCR S.A., detentora da totalidade das ações represen-
tativas do capital da Companhia, conforme permitido pelo parágrafo 4º
do artigo 124 da LSA. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a pre-
sidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Ro-
drigo de Senna, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERA-
ÇÕES: A CCR S.A., acionista da Companhia titular da totalidade das
ações representativas do capital social, aprovou a consolidação do
texto do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 04 de setembro de 2014, con-
forme texto transcrito no Anexo I da presente ata, sendo dispensada
a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata
que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e pe-
la Acionista. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2014. Sr. Renato Al-
ves Vale, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Se-
cretário da Mesa. Acionista: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Re-
nato Alves Vale e Sr. Marcus Rodrigo de Senna. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de
Assembleias Gerais nº 02, às fls. 25 a 40. Sr. Marcus Rodrigo de
Senna - Secretário. JUCERJA nº 00002711251 em 19/12/2014. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de
dezembro de 2014 - ESTATUTO SOCIAL DA CIIS - COMPANHIA DE
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - Capítulo I
- DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURA-
ÇÃO - ARTIGO 1° - A CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS é uma sociedade anônima, que se
rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis, em especial a Lei nº. 6.404/76 e alterações poste-
riores. ARTIGO 2° - A Companhia tem por objeto social: (a) A pres-
tação de serviços de administração em geral, compreendendo a ad-
ministração de bens de terceiros, de assessoria corporativa, de recur-
sos humanos, de pessoal, de sistemas; (b) A prestação de serviços
de administração de centro de processamento de dados, de informá-
tica e de computadores; (c) A prestação de serviços de administração,
coordenação, gestão, fiscalização, assistência técnica, consultoria e
assessoria relacionados: (i) ao planejamento e elaboração de projetos;
ou (ii) à execução de obras civis, de grandes estruturas e de edifi-
cações; (d) O exercício de atividades conexas ou relacionadas ao ob-
jeto social, direta ou indiretamente; e (e) A participação em outras so-
ciedades, dentre elas, de sistemas de transportes, de ampliação e
operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e in-
fraestrutura metroviárias e aeroportuárias. ARTIGO 3° - A Companhia
tem sede e foro no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, Sala 3.504 - Parte, Bairro Bo-
tafogo, CEP 22290-160, podendo, por deliberação da Assembleia Ge-
ral, abrir, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, departa-
mentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos
em qualquer parte do território nacional ou no exterior. ARTIGO 4º - A
Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - CA-
PITAL SOCIAL E AÇÕES - ARTIGO 5º - O capital social é de R$
60.836.865,00 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oito-
centos e sessenta e cinco reais), totalmente subscrito e integralizado,
em moeda corrente nacional, dividido em 60.836.865 (sessenta mi-
lhões, oitocentas e trinta e seis mil, oitocentas e sessenta e cinco) de
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. PARÁGRAFO
ÚNICO - As ações em que se divide o capital social da Companhia
não estão sujeitas a conversão. ARTIGO 6° - Cada ação ordinária
conferirá a seu titular um voto nas deliberações das Assembleias Ge-
rais. ARTIGO 7° - Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a
Companhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qual-
quer espécie ou classe, cabendo à Assembleia Geral fixar o respec-
tivo valor de resgate e as demais características da operação. Capí-
tulo III - ASSEMBLEIAS GERAIS - ARTIGO 8º - A Assembleia Geral
reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril do ano seguinte ao
término do exercício social e extraordinariamente sempre que os in-
teresses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as prescrições
legais e estatutárias. PARÁGRAFO ÚNICO - As Assembleias Gerais
serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração ou, na sua ausência, por outro conselheiro ou, na ausência
dos demais conselheiros da Companhia, por um acionista. O presi-
dente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secre-
tariá-lo. ARTIGO 9º - As deliberações da Assembleia Geral, ressal-
vadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria ab-
soluta de votos, não se computando os votos em branco. ARTIGO 10
- Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou no presente
estatuto, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes
matérias: (a) Estrutura da Administração e remuneração dos conse-
lheiros; (b) Remuneração global anual dos administradores; (c) Au-
mento do capital social da Companhia; (d) Política de dividendos
anuais, incluindo a redução do dividendo mínimo obrigatório; (e) Cria-
ção de ações preferenciais ou modificação dos direitos e vantagens
das ações existentes; (f) Fusão da Companhia ou sua incorporação
em outra; (g) Participação em grupo de sociedades; (h) Cessação do
estado de liquidação da Companhia; (i) Criação de partes beneficiá-
rias; (j) Modificação do objeto social; (k) Cisão da Companhia; e (l)
Dissolução da Companhia. Capítulo IV - ADMINISTRAÇÃO - ARTI-

GO 11 - A administração da Companhia compete ao Conselho de Ad-
ministração e à Diretoria. PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Ad-
ministração é órgão de deliberação colegiada e a representação da
Companhia é privativa dos Diretores. ARTIGO 12 - Os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria devem assumir seus cargos
dentro de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomea-
ção, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, perma-
necendo em seus cargos até a investidura dos novos administradores
eleitos. PARÁGRAFO ÚNICO - A posse de membro do Conselho de
Administração residente e domiciliado no exterior fica condicionada à
constituição de representante legal residente no País, com poderes
específicos para receber citação, mediante procuração outorgada na
forma do parágrafo 2º do artigo 146 da Lei nº 6.404/76. ARTIGO 13 -

A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Adminis-
tração, que levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às
funções, competência, reputação profissional e o valor dos respectivos
serviços no mercado. Capítulo V - CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO - ARTIGO 14 - O Conselho de Administração da Companhia se-
rá composto por 8 (oito) membros, dentre os quais 1 (um) será eleito
Presidente, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um man-
dato de 1 (um) ano, admitida a reeleição, devendo os mesmos per-
manecer em seus cargos até a posse dos novos membros. ARTIGO
15 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado
pelo Presidente ou por pelo menos dois conselheiros, mediante con-
vocação escrita contendo, além do local, data e hora da reunião, a
ordem do dia, e acompanhada da documentação relevante a ser dis-
cutida na reunião. As reuniões do Conselho de Administração serão
realizadas na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Brasil, e serão convocadas com no mínimo 5 (cinco) dias de ante-
cedência. Independentemente das formalidades de convocação, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os mem-
bros do Conselho de Administração. PARÁGRAFO ÚNICO - Matérias
que não sejam objeto da ordem do dia constante da convocação não
devem ser objeto de deliberação em reuniões do Conselho de Admi-
nistração, exceto se a reunião contar com a presença de todos os
conselheiros e os mesmos concordarem, por unanimidade, em apre-
ciar tais matérias. ARTIGO 16 - As reuniões do Conselho de Admi-
nistração instalam-se com a presença de maioria simples de seus
membros. ARTIGO 17 - Competirá ao Conselho de Administração a
orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoria-
mente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: (a) Eleição e des-
tituição dos membros da Diretoria; (b) Aprovação da política de se-
guros e suas alterações; (c) Aprovação da política salarial e de be-
nefícios e suas alterações; (d) Aprovação do Plano de Negócios (Pla-
nejamento, Orçamento e Plano de Remuneração Variável) da Compa-
nhia; (e) Nomeação ou destituição dos auditores independentes, bem
como homologação do plano de auditoria interna; (f) Tomada de em-
préstimos ou financiamentos de qualquer valor; (g) Outorga de garan-
tias ou contra garantias de qualquer natureza ou valor; (h) Prática de
qualquer ato que implique endividamento da Companhia em nível su-
perior ao previsto no Plano de Negócios; (i) Alienação de bens do
ativo permanente da Companhia em valores que, em uma alienação
isolada ou cumulativamente com as alienações feitas nos 180 (cento
e oitenta) dias anteriores, ultrapasse R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais); (j) Celebração de contratos entre a Companhia ou suas Con-
troladas e qualquer de seus acionistas ou controladores de seus acio-
nistas ou empresas que sejam controladas ou coligadas dos acionis-
tas da Companhia ou de seus Controladores e que envolva valor que,
isoladamente ou somado aos valores dos contratos celebrados com a
mesma pessoa nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores, ultrapasse
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (k) Celebração de contratos ou
aditivos, que não sejam referidos nos itens anteriores, em valores aci-
ma de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com qualquer pres-
tador de serviços, seja pessoa física ou jurídica; (l) Realização de in-
vestimentos e quaisquer outras despesas de capital não previstas no
Plano de Negócios ou em valor superior ao previsto. ARTIGO 18 - As
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maio-
ria de votos dos seus membros. ARTIGO 19 - Os conselheiros terão
direito de votar as matérias submetidas às reuniões do Conselho de
Administração (i) pessoalmente ou por (ii) telefone, (iii) videoconferên-
cia, (iv) fac-símile, (v) correio, (vi) e-mail ou (vii) qualquer outro meio
legal por meio do qual possam expressar validamente suas opiniões,
desde que, nas hipóteses dos itens (ii) a (vii) acima, uma cópia da
ata da reunião seja assinada por fac-símile no mesmo dia da reunião
e o respectivo original seja posteriormente assinado por todos os con-
selheiros que comparecerem à referida reunião. ARTIGO 20 - Serão
lavradas no livro próprio as atas das reuniões do Conselho de Ad-
ministração, que adquirirão validade e eficácia mediante a assinatura
de tantos conselheiros quantos necessários para constituir a maioria
exigida para deliberação das matérias constantes da ordem do dia da
reunião. Capítulo VI - DIRETORIA - ARTIGO 21 - A Diretoria é o
órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos
os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações
da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. ARTIGO 22 -
A Diretoria é composta por 2 (dois) Diretores de reconhecida com-
petência profissional, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Adminis-
tração, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. ARTIGO
23 - Dentre os Diretores eleitos, um será designado Diretor Presidente
e o outro Diretor. PARÁGRAFO 1º - Nos seus impedimentos e au-
sências, cada Diretor será substituído pelo outro, o qual exercerá, cu-
mulativamente, os dois cargos. PARÁGRAFO 2º - Em caso de va-
cância do cargo de Diretor, assumirá interinamente outro Diretor, até a
primeira reunião do Conselho de Administração, que designará o novo
Diretor. PARÁGRAFO 3º - O Diretor que substituir outro Diretor na
forma do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração adi-
cional. ARTIGO 24 - Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir
este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da As-
sembleia Geral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os
atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. PARÁ-
GRAFO 1º - Compete ao Diretor Presidente: (i) Convocar e presidir
as reuniões da Diretoria; (ii) Orientar e coordenar a atuação dos de-
mais Diretores; (iii) Dirigir as atividades relacionadas com o planeja-
mento geral da Companhia e suas controladas; (iv) Manter os mem-

bros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e
o andamento das operações da Companhia; e (v) Exercer outras atri-
buições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.
PARÁGRAFO 2º - Compete ao outro Diretor assistir e auxiliar o Di-
retor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob
a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções
que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração. AR-
TIGO 25 - A Diretoria, como órgão colegiado, exercerá as seguintes
atribuições: (a) Fixação da remuneração individual dos Diretores; (b)
Elaboração do orçamento, da forma de sua execução e dos planos
gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Ge-
ral; (c) Estabelecimento das políticas específicas e diretrizes decorren-
tes da orientação geral dos negócios fixada pela Assembleia Geral;
(d) Apresentação à Assembleia Geral das propostas de empresas
controladas relativas às diretrizes gerais de organização, de desenvol-
vimento de mercado, do plano de investimentos e do orçamento; (e)
Apresentação, sempre que solicitada pelos acionistas da Companhia,
da evolução geral dos negócios da Companhia; e (f) Deliberação so-
bre outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diretoria,
ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. ARTIGO 26 - A Diretoria
reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com an-
tecedência mínima de 10 (dez) dias. PARÁGRAFO ÚNICO - O quo-
rum de instalação das reuniões de Diretoria é a maioria dos membros
em exercício, e as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos Diretores presentes à reunião. ARTIGO 27 - Ressalvados
os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será re-
presentada e somente será considerada validamente obrigada por ato
ou assinatura: (a) Qualquer dos Diretores, isoladamente; ou (b) De
dois procuradores, com poderes específicos, para fins não judiciais;
ou (c) Um procurador, com poderes específicos, para fins judiciais.
PARÁGRAFO 1º - Os atos para os quais o presente estatuto exija
autorização prévia do Conselho de Administração somente serão vá-
lidos uma vez preenchido esse requisito. PARÁGRAFO 2º - As pro-
curações serão sempre outorgadas ou revogadas por ambos os Di-
retores, que estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-
se as procurações outorgadas para fins judiciais, não terão prazo su-
perior a 1 (um) ano. ARTIGO 28 - Os atos de qualquer acionista, Di-
retor, empregado ou procurador que envolvam a Companhia em qual-
quer obrigação relativa a negócios ou operações fora do escopo pre-
visto no objeto social, bem como a prestação de garantias ou contra-
garantias pela Companhia em favor de suas controladas ou terceiros,
tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias, são
expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e in-
válidos com relação à Companhia, salvo se especificamente autoriza-
dos em Assembleia Geral. Capítulo VII - CONSELHO FISCAL - AR-
TIGO 29 - A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente.
Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será constituído por até
4 (quatro) membros titulares e até igual número de suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral. Capítulo VIII - EXERCÍCIO SOCIAL, DE-
MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS - ARTIGO 30 - O exer-
cício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão elaboradas as
demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 31 - A distribuição
de dividendos ficará condicionada aos limites fixados pela Lei nº
6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à periodicidade de sua
distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do
art. 202 da Lei. ARTIGO 32 - A Companhia, por deliberação do Con-
selho de Administração, poderá (i) levantar balanços relativos a pe-
ríodos inferiores a um ano, bem como declarar dividendos à conta de
lucros apurados nesses balanços, ou (ii) declarar dividendos interme-
diários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros exis-
tentes no último balanço anual. ARTIGO 33 - O Conselho de Admi-
nistração poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, em
cada exercício social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária
que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício. AR-
TIGO 34 - Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos ou cre-
ditados poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. AR-
TIGO 35 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos
prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se as-
sim for determinado pela Assembleia Geral e, se não reclamados den-
tro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua
distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX - LI-
QUIDAÇÃO - ARTIGO 36 - A Companhia se dissolverá e entrará em
liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral
estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes,
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação,
fixando-lhes os poderes e remuneração. Capítulo X - ARBITRAGEM
E CASOS OMISSOS - ARTIGO 37 - As divergências entre os acio-
nistas e a Companhia deverão ser solucionadas por arbitragem, na
forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 109 da Lei nº 6.404/76,
por um ou mais árbitros indicados na forma do regulamento da Câ-
mara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A
arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, e será conduzida em português. ARTIGO 38 - Os casos omis-
sos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com base
na legislação aplicável. Sr. Marcus Rodrigo de Senna - Secretário da
Mesa.
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