CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18
NIRE: 33.3.0028810-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2018

1-

Data, Hora e Local: 02 de agosto de 2018, às 17h30, na sede social da
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. (“Companhia”), situada na Avenida
Presidente Vargas nº 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

2-

Convocação: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista
representando a totalidade do capital social da Companhia.

3- Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado
na sede da Companhia, estando presente como convidada a Sra. Ana Carolina dos
Remédios Monteiro da Motta.
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Mesa: Presidente: Erik da Costa Breyer; Secretária: Sra. Ana Carolina dos R.
Monteiro da Motta.

5-

Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do artigo 13 caput e alínea “e” do
Estatuto Social da Companhia.

6-

Assuntos e Deliberações: Foi aprovada pela acionista a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão da assinatura da
acionista, na forma do art. 130 da Lei n° 6.404/76. A acionista declara ter
recebido previamente os documentos e informações de que tratam a instrução
CVM nº 480/09. Foi aprovada a seguinte deliberação:
6.1.- Alteração do artigo 13 caput e alínea “e” do Estatuto Social da
Companhia: A acionista aprovou a alteração do Estatuto Social da Companhia
para alterar a nomenclatura do cargo de Diretor de Engenharia para Diretor de
Manutenções e demais ajustes necessários para refletir essa alteração. Dessa
forma, o caput do Artigo 13 e respectiva alínea “e” do Estatuto Social da
Companhia passam a ter a seguinte redação:

1

Artigo 13 – A Diretoria é composta de no mínimo 2 (dois) e, no máximo,
5 (cinco) diretores, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos
pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01
(um) Diretor Comercial, 01 (um) Diretor Administrativo – Financeiro, que
acumulará as funções de Relações com Investidores, 01 (um) Diretor de
Operações, e 01 (um) Diretor de Manutenção. É a seguinte a competência
especifica de cada membro da Diretoria:
(...)
(e) do Diretor de Manutenção – a execução da politica, das diretrizes e
das atividades relacionadas com planejamento e execução das atividades
de manutenção das atividades do sistema metroviário, conforme
especificado pelo Conselho de Administração.
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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 Ana Carolina dos Remédios Monteiro da
Motta – Secretária. Única Acionista: Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. – INVEPAR, neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. Erik da Costa Breyer.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.
Mesa:

Erik da Costa Breyer
Presidente

Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta
Secretária
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