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^TA DA 18a. (DÉCIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL EXTPAORDINÂRIA DA COMPANHIA :
DSSENVOLVIi'ENTQ DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOS'
p3 1975.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.:
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INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRTBUINTES N9 00046060/001
^s dezasseis horas do dia 11 (onze) do mês de agosto de 1975* (mil novecentc
g setenta e cinco), na sede social da Companhia ao Desenvolvimento do Plane
to Central - CODEPLAN, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 05, Bloco "C''
Lojas 80/90, Brasília - Distrito Federal, previamente convocados, reuniram-s
03 acionistas da Empresa, em Asseinblëia Geral Extraordinária. Aberta a se
'gão, assumiu a direção dos trabalhos, na forma estatutária, o Senhor EVANDI
JOSÉ DE MACEDO, Superintendente da Companhia, que convidou a mim/ LUIZ GONZ
'A FURTADO DE ANDRADE, representante do acionista Banco Regional de BrasÍli
S.Ã.» para secretariar os trabalhos. Constatada a presença de acionistas qu

;Jl representam a maioria acionãria, com direito a voto, a saber: PEDRO JOSÉ y,
^ VIER MATTOS O, representante do Governo do Distrito Federal; LUIZ GONZAGA Fü
TADO DE ANDRADE, representante do Banco Regional de Brasília S.A.; IDEMILSO
DE SOUSA, representante da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal; J
SÉ ROBERTO OLIVEIRA VINHAES, representante âa Companhia Urbanizadora da Nov
Capital ao Brasil - NOVACAP; CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS, representante d
Fundação Educacional do Distrito Federal e da Fundação Cultural do Distrit
Federal; e ANTÓNIO LISBOA DUARTE, represent ante da Fundação Zoobotãnica do Di;
krito Federal,devidamente credenciados por instrumentos particulares de proc-
ração, conforme fazem fe as assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acii
nistas as f Is. n° 30 (trinta), o Senhor Presidente deu por instalada a Assei
^blëia. Em seguida, foi procedida a leitura do Processo n° 765/75, em que f:
cou demonstrada a regularidade da convocação da Assembleia e o texto do Edj
tal âe Convocação, publicado no órgão oficial ao Governo do Distrito Federal-
"DISTRITO FEDERAL", edições de 30, 31 de julho e de 01 de agosto de 1975 e ne

lornal'-cORRElO BRAZILIENSE" ,edições de 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 1975,
do seguinte teor: "GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DO GOVERNO - C01"

DO DESENVOLVIMENTO DO PLAI^IALTO CENTRAL - CODEPLAN - ASSEMBLE I A-GERAI
.^RAORDINÃRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convidados .os Senhores Acionis

(

ías. da
'â CODEPLÃN, na forma do disposto no art. 34, inciso III, dos Estatutos

-s da Companhia, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÃKEA, na:;.âia'ii
1.^ (onze) do mês de agosto de 1975, às 16:00 (âezesseis) horas, em sua se

social, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 05, Bloco "C", Lojas 80/90,
Ín^ capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: - ALTERA

DOS ESTATUTOS SOCIAIS. Brasília (DF), 29 de julho de 1975. EVANDRO JOSÉ
~ Superintendente". Passando ao único item da pauta dos trabalhos,
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o Senhor Presidente fez rápida explanação sobrey o as.sunto objeto da presenteAssembleia, e que é constante, também, do Processo n° 054.532/75 - GDF. Ao cp
locar a matéria em discussão o representante do Acionista Distçito Federal es^clareceu os propósitos que norteavam a modificação proposta, apreciada pelaDiretoria na 390a. Reunião Ordinária, de 22.07.1975 e pelo Conselho de Admi
pistraçáo, na 103a. Reunião Ordinária, âe 23.07.1975. Submetida a votação,foi aprovada, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, a alteraçãodo artigo 6° (sexto) dos Estatutos Sociais da Companhia, aprovados anteriormente em 30 (trinta) de setembro de 1971 (mil novecentos e setenta e um), cu
! já redação passou a ser a seguinte: "Art. 6° - A CODEPLAN, como empresa deexecução, poderá: I - contratar a execução de projetos relativos ao desenvo3-vimento do Planalto Central; II - contratar á aceitação de encargos para exe
catar obras e serviços constantes dos planos e programas de órgãos federais,estaduais e do Distrito Federal; III - contratar a organização de empresas,visando a formação âe empresariaâo e de empreenâimentos industriais, âe cp^mercializaçao de produtos e subprodutos, s ua distribuição e colocação nos centros de consumo; IV - realizar serviços de processamento de dados". Nada maishavendo a tratar, foi a Assembleia Geral Extraordinária encerrada pelo Senhor
Presidente, que agradeceu a presença de todos os Acionistas e solicitou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada^Eu, LUIZ GONZAGA FURTADO DE ANDRADE, Secretario "ad-hoc", a lavrei e assino.x
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