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CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. 
CNP J No: 10.678.505/0001-63 

NIRE: 35.300.366.476 

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 
REALIZADA EM 02 DE OUTCTBRO DE 2009 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 02 dias do mes de outubro de 2009, 2s 11:OO horas, na 
sede social da Sociedade, localizada na Rua Rafael de Campos, 615, CEP 18530-000, Cidade de 
Tiete, Estado de SBo Paulo. 

PRESENCA E CONVOCACAO: Dispensada a convocaqiio, tendo em vista a presenqa da 
totalidade dos membros do Conselho de Administraqiio, a saber: (a) Fernando Humphreys, (b) 
Santiago Crespo, (c) Alexandre Tujisoki, (d) AndrC Gonqalo Mesquita de Deus Riscado, (e) Rafael 
Negriio Rossi, (f) JosC Renato Ricciardi. 

MESA: Foram indicados para compor a mesa diretora dos trabalhos, como Presidente, o Sr. 
RAFAEL NEGRAO Ross1.e como Secretario, o Sr. CARLOS HENRIQUE PAGANETTO ROMA JUNIOR. 

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do 
limite da autorizaqgo contida no ParAgrafo Primeiro da Cliiusula 5" do Estatuto Social (capital 
autorizado), tal como alterado pela AssemblCia Geral da Companhia realizada nesta data. 

FORMA DA ATA: A ata serA lavrada na forma de sumiirio. 

DELIBERACOES: Instalada a ReuniBo, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem 
quaisquer oposiqbes ou restriqdes de qualquer natureza deliberaram o quanto segue: 

(i) Aumento do Capital Social dentro do Limite do Capital Autorizado 4 Considerando os aportes realizados pelos acionistas, o capital social encontra-se, 
totalmente integralizado, razBo pela qual, o Conselho de Administraqiio delibera 
aprovar aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital ' 
autorizado, conforme estabelecido no paragrafo primeiro do artigo 5" do Estatuto 
Social, tal como alterado pela AssemblCia Geral realizada nesta data. Da forma que o 
capital social da Companhia passa de R$ 140.623.31 1,49 (cento e quarenta milhbes, 
seiscentos e vinte e trEs mil, trezentos e onze reais e quarenta e nove centavos), para R$ 
169.178.475,95 (cento e sessenta e nove milhdes, cento e setenta e oito mil, 



quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 0 aumento do capital 
social ora deliberado sera subscrito e integralizado pelos acionistas, na propor~Zo de 
suas respectivas pal-ticipa~ijes no capital social da Companhia. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Assemblkia, da qua1 se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes assinada. Conselheiros Presentes: (a) Fernando Humphreys, (b) Santiago Crespo, (c) 

Alexandre Tujisoki, (d) AndrC Gon~a lo  Mesquita de Deus Riscado, (e) Rafael NegrZo Rossi, (f) 
JosC Renato Ricciardi. 

Confere com a original lavrada em livro proprio. 

ASSINATURAS: iet?, 02 de Outubro de 2009. 

E 

RAFAEL NEGRAO ROSSI 
Presidente 


