INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 03.758.318/0001-24
NIRE: 33.3.002.6.520-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017
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Data, Hora e Local: Dia 18 de julho de 2017, às 10h, na sede social da Investimentos
e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”), na Av. Almirante
Barroso, nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
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Convocação: Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de
Janeiro, edições dos dias 01, 02 e 03.07.2017 (p. E3), 04.07.2017, (p. E2) e
05.07.2017 (p. E2) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias
03.07.2017, (p. 7), 04.07.2017, (p. 12) e 05.07.2017, (p. 6).
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Presença: Acionistas representando 100% do capital social da Companhia, conforme
registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da
Companhia, estando presentes como convidados os Srs. Erik da Costa Breyer e Letícia
Torres Rosina, também convidada para secretariar a reunião.
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Mesa: Presidente: Erik da Costa Breyer; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
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Ordem do Dia: (i) concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da
Companhia; (ii) ratificação da nomeação de membro titular do Conselho de
Administração da Companhia; (iii) eleição de membro suplente do Conselho de
Administração da Companhia e (iv) alteração dos artigos 14, 16, 21 e 34 do Estatuto
Social da Companhia.
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Assunto e Deliberação: Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei n°
6.404/76. Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e
informações de que trata a Instrução CVM n° 481/09. Examinadas as matérias
constantes da ordem do dia, os Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, sem
quaisquer restrições ou ressalvas:
6.1. Concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da Companhia: Foi
aprovada a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos termos do modelo
que fica arquivado na sede da Companhia, em benefício do atual Diretor Estatutário
Vice-Presidente de Engenharia da Invepar, o Sr. Luis Eduardo Simonetti Baroni, com
vigência a partir da data de sua eleição, qual seja, 19 de junho de 2017.
6.2. Ratificação da nomeação de membro titular do Conselho de Administração
da Companhia: Foi ratificada a deliberação adotada em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 15 de maio de 2017, de nomeação ao cargo
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de membro titular do Conselho do Sr. Roberto da Cunha Castello Branco, brasileiro,
economista, casado, portador da carteira de identidade nº 1895832, expedida pelo IFPRJ, inscrito no CPF sob o nº 031.389.097-87, com endereço comercial na Praia de
Botafogo nº 190, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-900, indicado pela
acionista PETROS. A eleição ora aprovada é realizada em complementação do mandato
em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária
da Companhia que vier a ser realizada em 2018.
O membro do Conselho de Administração declara estar desimpedido na forma da lei
para o exercício do respectivo cargo, conforme declaração que fica arquivada na sede
da Companhia.
6.3. Eleição de Membro suplente para o Conselho de Administração da
Companhia: Foi aprovada a eleição do Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade nº 4.965.895-5,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 935.221.858-20, com endereço na Rua
Jacques Félix 685 – 18º. Andar – Vila Nova Conceição – 04509-002 – São Paulo - SP,
indicado pela acionista PETROS, para o cargo de membro suplente do Sr. Roberto da
Cunha Castello Branco, que se encontrava vago. A eleição ora aprovada é realizada em
complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2018.
O membro do Conselho de Administração declara estar desimpedido na forma da lei
para o exercício do respectivo cargo, conforme declaração que fica arquivada na sede
da Companhia.
Em função das deliberações tomadas nos itens 6.2 e 6.3 acima, a composição do
Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:
Conselho de Administração
Titular

Suplente

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
(Presidente)

vago

Paulo Cesar Cândido Werneck

Jorge Ricardo de Carvalho Nobre

Renato Proença Lopes (Vice Presidente)

Fernando Luís Barroso Toledo

Arnaldo José Vollet

Ismael de Carvalho

Roberto da Cunha Castello Branco

Sérgio Tuffy Sayeg

Walter Mendes de Oliveira Filho

Andréa Marinho Alvim

Josedir Barreto dos Santos

Felippe do Prado Padovani

Fabio Hori Yonamine

vago

6.4. Alteração dos artigos 14, 16, 21 e 34 do Estatuto Social da Companhia: Foi
aprovada a alteração do artigo 14, parágrafos 1º, 3º e 4º do artigo 16, parágrafo 1º do
artigo 21 e 34 do Estatuto Social da Companhia que passam a ter a seguinte redação:
“Art. 14. Em caso de vacância de cargo de conselheiro, e havendo suplente,
este substituirá o titular até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se
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realizar. Não havendo suplente ou em caso de vacância, simultânea ou
sucessiva, dos cargos de membro efetivo e seu suplente, caberá ao Conselho
de Administração nomear seus substitutos, que permanecerão no cargo até a
primeira Assembleia Geral que se realizar.
Em qualquer caso, o mandato do substituto eleito pela Assembleia Geral
vigorará pelo prazo que restar do mandato do substituído.
(...)
Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, mediante convocação de seu presidente ou, na ausência deste, de seu
vice-presidente, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu
presidente ou por, no mínimo, dois conselheiros. As reuniões serão realizadas
na sede da Companhia.
§ 1º. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão
ser feitas com 17 (dezessete) dias de antecedência, por carta protocolada ou
fac-símile e mensagem eletrônica (e-mail), que estabelecerá o dia e a hora da
reunião, além de breve descrição das matérias da ordem do dia.
Excepcionalmente, poderá ser reduzido o prazo de convocação: (i) em casos de
manifesta urgência ou (ii) na hipótese de realização de reunião objetivando a
continuidade de discussões de matérias incluídas na ordem do dia de reuniões
anteriores, porém não deliberadas.
§ 2º. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas em
qualquer local e a qualquer tempo, independentemente da formalidade de
convocação prevista neste artigo, se a ela estiverem presentes todos os seus
membros.
§ 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a
presença de no mínimo 3 (três) membros em exercício, sob a direção do
presidente ou do Vice-Presidente. Nos casos de convocação por manifesta
urgência o quórum de instalação será de 75% dos membros em exercício.
§ 4º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela
maioria de votos dos presentes, cabendo a cada conselheiro um voto. O
presidente do Conselho de Administração não terá voto de qualidade. Nos
casos de convocação por manifesta urgência o quórum de deliberação será de
75% dos membros em exercício.
§ 5º.
As deliberações do Conselho de Administração constarão de atas
lavradas em livro próprio, devendo ser arquivadas perante a Junta Comercial e
publicadas no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação aquelas
que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
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§6º. As atas das reuniões do Conselho de Administração poderão ser lavradas
sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo, apenas, a íntegra das
resoluções tomadas.
§ 7º. O Conselho de Administração poderá criar comitês de assessoramento
para as áreas de recursos humanos, investimento, finanças, auditoria, gestão,
obras, partes relacionadas e governança corporativa, determinando seu modo
de funcionamento, escolhendo seus integrantes e fixando sua remuneração,
sendo que aqueles que forem administradores da Companhia não farão jus à
percepção de remuneração adicional por participação nos comitês.
(...)
Art. 21. As Reuniões de Diretoria serão realizadas, ordinariamente, ao menos,
uma vez por mês, na sede da Companhia e presididas pelo Diretor Presidente
ou por quem o substitua nos termos deste Estatuto.
§ 1º. As reuniões serão convocadas por qualquer dos diretores, por carta
protocolada ou por fac-símile e mensagem eletrônica (e-mail), entregue aos
demais diretores com 4 (quatro) dias de antecedência, devendo o instrumento
de convocação estabelecer o dia e a hora da reunião, além de breve descrição
das matérias da ordem do dia, dispensada a convocação nas reuniões a que
comparecer a totalidade dos diretores. Excepcionalmente, poderá ser reduzido
o prazo de convocação: (i) em casos de manifesta urgência ou (ii) na hipótese
de realização de reunião objetivando a continuidade de discussões de matérias
incluídas na ordem do dia de reuniões anteriores, porém não deliberadas.
§ 2º. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos,
cabendo a cada Diretor, inclusive ao Diretor Presidente, um voto, devendo ser
reduzidas a escrito, por meio de uma ata, que deverá ser lavrada no livro de
“Atas de Reunião da Diretoria”, e, caso contiver deliberação destinada a
produzir efeitos perante terceiros, deverá ser arquivada perante a Junta
Comercial e publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande
circulação.
§ 3º. Ocorrendo impasse com respeito a qualquer matéria posta em discussão
em reunião de Diretoria, tal matéria será levada à deliberação do Conselho de
Administração, que decidirá em última instância administrativa.
(...)
Art. 34. Após eleitos, os membros do Conselho Fiscal se reunirão para indicar,
entre eles, um conselheiro para presidir o órgão, a quem competirá coordenar
as reuniões do Conselho Fiscal, para as quais convocará seus pares, por carta
protocolada ou por fac-símile e mensagem eletrônica (e-mail), entregue aos
demais conselheiros com 7 (sete) dias de antecedência da data designada para
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a reunião, devendo o instrumento de convocação conter data, hora e local da
reunião, bem como os assuntos objeto da reunião.
Excepcionalmente, poderá ser reduzido o prazo de convocação: (i) em casos de
manifesta urgência e (ii) na hipótese de realização de reunião objetivando a
continuidade de discussões de matérias incluídas na ordem do dia de reuniões
anteriores, porém não deliberadas.
Parágrafo único. As Reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas com a
presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros, sendo as decisões tomadas por
maioria de votos dos membros presentes.”
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Erik da Costa Breyer – Presidente e Letícia Torres Rosina – Secretária. Acionistas
Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações (representado pelo Sr.
Bruno Souza Xavier), Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (representado
pelo Sr. Andrei Angelo Busanello) e Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
(representada pela Sra. Ana Carolina dos R. M. da Motta), Construtora S.A. – em
recuperação judicial (representado pela Sra. Vanessa Pereira Azambuja) e OAS
Infraestrutura S.A. – em recuperação judicial (representado pela Sra. Vanessa Pereira
Azambuja).
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2017.
Mesa:
Erik da Costa Breyer
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

(Última página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. – INVEPAR em 18/07/2017)
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