CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50
NIRE Nº. 35300154363
COMPANHIA ABERTA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022
1.
DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de julho de 2022, às 10h00, na sede social da
Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, Km 24, bairro Jardim
Mutinga, Barueri/SP.
2.
PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976
(“LSA”).
3.
CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da única acionista da
Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4.
MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Marcio
Yassuhiro Iha.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a contratação de terceiros; (ii) a
subcontratação de terceiros; (iii) a celebração de aditivos contratuais; e (iv) a ratificação da
contratação entre partes relacionadas.
6.

DELIBERAÇÕES: A única acionista da Companhia, deliberou aprovar:
(i)
A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o
artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
(ii)
A contratação das seguintes empresas: (a) Companhia Piratininga de Força e
Luz, para o remanejamento da rede elétrica, interferência da obra de Duplicação
SP270; (b) Angulo Social Consultoria e Projetos Socioambientais Ltda., para a
prestação de serviço de consultoria técnica para atendimento ao plano básico
ambiental quilombola - PBAQ, referente às obras de duplicação da Rodovia
Raposo Tavares (SP-270), entre os km 46+700 ao km 89+700; (c) Josué dos Santos
Barbosa Construção, para a realização de obra emergencial no Centro de Controle
Operacional - CCO da Companhia; e (d) Construtora OTD Ltda., para a execução
dos serviços de implantação de um dispositivo de drenagem (obra de arte corrente),
situada na Rodovia Presidente Castello Branco, SP-280 - km 34+000;
(iii) A subcontratação da empresa ETF Empresa de Transportes e
Terraplenagem Ltda., pela contratada Neopav Engenharia Pavimentação e
Infraestrutura Ltda., para a execução dos serviços de terraplanagem, no âmbito do
contrato nº. CCR GBS-VO-0006301/2022 - 4600060901;
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(iv) A celebração do (a) 1° Aditivo ao contrato VO-4600055477, firmado pela
Companhia com a empresa Gramas Xavier Ltda., para a prorrogação de prazo e
acréscimo de valor contratual; e (b) 1º. Aditivo ao contrato VO-4600055478,
firmado pela Companhia com Agnaldo Xavier e Outros, para a prorrogação de
prazos contratuais e acréscimo de valor; e
(v)
A ratificação da celebração do contrato CCRACT-VO-00000164-2021
firmado entre a Companhia e SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia
Ltda., para ocupação transversal e longitudinal subterrânea na faixa de domínio da
rodovia, destinada a implantação de canalização para lançamento de rede fibra
óptica, transversal no km 61+535 e longitudinal entre o km 61+312 e o km
61+535, pista leste da Rodovia Presidente Castello Branco - SP280, tudo conforme
termos e condições apresentados nesta assembleia.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual
foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes,
sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no
parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei
nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 11
de julho de 2022. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Marcio
Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: (1) CCR S.A., por Eduardo Siqueira Moraes
Camargo.
Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

__________________________
Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil
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__________________________
Marcio Yassuhiro Iha
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil
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