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INSCRIÇÃO NO C.G.C. N7 0004G060/000l-45

As 15:00 (quinze) horas do dia 28 de abril de 1980, na sede social,
situada no SAI-N - Projeção "H", em Brasília-Distrit- Federal, reuni
ram-se o;i acionistas da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Cen
trai-CODEPLAN, previamente convocados, consoante permissivo legal,
em Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária,cumulativamente. Pré
sentes o Dr. EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO,representan te do DISTRI
TO FEDERAL, o Dr. CAFU-OS DDORICO VIEIF^A MARTINS , represe.ntan te da FUN
DAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITÜ FEDERAL,o Dr. SEBASTIÃO ALVES MOREIRA,
representante do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A, o Dr. RAIMUNDO BAN^ •
DEIRA DA ROCHA,representante da.FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDE
RAL,o Dr. CARLOS DANILO BAR3UTO CABRAL DE MENDONÇA,representan te da
FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL,o Dr. CARLDS QDORICO
VIEIRA MARTINS, rE3presentante da FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO- FEDE
RAL,o Dr. JESUS JACQMO MAN ZAN , reipresen t ant e da FUNDAÇÃO 200BOTANICA
DO DISTRITO FEDERAL.o Dr. DIONISIO RUBEN DE MACEDO,represent an te da
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 3RASI L-NOVACAP,conforrnB instru
rrientos p arti cu l aras de pró cu ração , o uto rgado s pêlos Senhores dirigentes
dcs orgeos acionistas e que -ficam arquivadas na CODEPLAN.o Cr. HÉLIO
PEREIRA LEITE.Assessor Jurídico e o Dr. OSVALDO-JANDT FILHD, Dlretor
-Superintend s: nte da Companhia, que na forma do Estatuto Social deu
por aberta a 14a.Assem b leia Geral Ordinária e e 29a.Asse mb leia Geral
Extraordinária, in-Formando aos presentes que a convocação se fez por
correspondência oficial, com arrimo no que dispõe o § 41? , do art.
124, da Lei N? 6.404, de 15 de dezembro de'1976. Em seguida convidou
a Dr. EnnANUEL FRANCISCO MENDES LYRID, para assumir a preside ncia dos
trabalhos. Após aceita a deferência que lhe foi formulada, o rspre
sentante do DISTRITO FEDERAL convidou o Dr. SEBASTIÃO ALVES FIDREIRA,
para secretariar a presidência. Constatada a .totalidade dos acionis_
tas, registrada às fls. 44 [quarenta e quatro], do Livro próprio, o
Sr. Presidente deu prosseguimento aos trabalhos.esclarecendo que por
proposta da Qire-fcoria Colegiada da CODEPLAN a Ordem do Dia dos traba^ .
lhos é a se'guinte: I) Quanto ã Assembleia Geral Ordinária: l) Tomar
conhecimento do Relatório dgs atividados da Administração da CODEPLAN,
e examinar para deliberação Balanço Patrimonial, Demonstrações Finan^
ceiras, Corresção da Expressão flonstária do Capital Social e Parecer
do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 1979. 2) Eleição dos
Msmtaros do Copselho Fiscal e dar numprirnen to ao art. 162 § 3p,da^Lsi
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Nç B.4Q4/;G; e 3] Aprovar o aumsnto do Capital conforms previsto nos
arts. 167 e 182, { 1?, alínea "d", da Lei N'-' 6.404/76. II) quanto a
ftssembléia Geral Extraordinária: I] Reforma» o art. 4?, dos Estatu
tos Sociais; 2) Eleição de nembros do Conselho de Administração; e
3) Tratar de assuntos de Interosss Gsral da Sociedade. Colocado em

discussão e votação o item 1.1 - da Ordem do Dia - Relatório das ati
vidades da administração da CODEPLAN, Balanço Patrimonial, Demonstra
coes Financeiras, Correção da Expressão Monetária do Capital Social
B Parecer da Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1979, o re
presentante do acionista DISTRITO FEDERAL proferiu o seguinte voto:
A vista do Parecer do Conselho Fiscal,'do Conselho de Administração

s do Relatório de P.restação de Contas do DEPARTAMENTO DE AUDITORIA,
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, constantes de fls. do Processo N<}
585.840/80, .voto no sentido de aprovação das contas da Companhi a,com
as recomendações apresentadas pE3lo Departamento de Au ditaria, relati
vás ao exercício de 1979", que recebeu a aprovação unanime das pré
sentes. Ne tocante ao. item 1.2 - Eleição dos Membros do -Conselho
Fiscal e dar cumprimento ao art. 162 $ 3Ç, da Lei Nç B.404/Z5/ : foi
aprovada por unanimidade a reeleição para membros efetivos do Conse
lho Fiscal, os Srs. LORVAN DE ALMEIDA MOURA, brasilsiro, solteiro,
Técnico'de Contabilidade, CPF N9. 009 43533 l-04 , Carti3ira de Identida
de N? 079.93S-SSP-DF.! TASSO GALVAü DE VALASCO, brasileiro, casado,
advogado, C.PF N1;> 004672281-20, Carteira de Identidade Nç 71.334-DPF-
DF, FRANCISCO JOSÉ DE AGUIAR NEMÉSIO DE ALBUOUEROUE, brasileiro, ca
sado,'economista, CPF NÏOOO39268 l-87, Carteira de Identidade N'-'....
1.219.428-RJ @ como membros suplentes os Srs. GILBERTO TEIXEIRA AL
VÊS, brasileira, casado, advogado, CPF N9 00022 B 75 l,Carteira de Iden
tidade Nç 96-OAB-DF; SÍRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado. Técnico
de Contabilidade, CPF N? DO 1985441-20, Carteira de Identidade Nç
139.172-SSF-DF, ANTÓNIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, .advogado,
CPF Nç 002270641-0D, Carteira de Identidade N'•' 78 . 452-DFSP-DF , tendo
sido mantida a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho
Fiscal em 10°a [dez por cento] da média dos vencimentos dos Dirstores
da Empresa. Passando.-se ao item 1.3 - Aumento de Capital examinou-se3
a' proposta da Diretoria Colegiada da CODEPLAN para que a Assembleia
aprove em 170% (cento e setenta por cento)' o aumento do Capital Só
cial da Empresa, u til izando-se os ssguintGS recursos: RESERVA DE CA
PITAL - Correção Monetária Especial do Capital Realizado: Cr$
3-720.000,00 (trss milhões e setscentos e vinte mil cruzeiros); Re^
Serva de Correçso: Cr$270.000,00 (duzentos e. setenta mil cruzeiros];
Doações e SubvençÔE3s de úrgãos Estaduais: Cr$9.550.2B7,00 [nove mi_
^hae s.quinhentos e cinquenta mil e duzentos G oitenta e s e t B cruzei
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milhoss.qL'inhontos s quarenta mil e duzentos e oitenta E3 i^ete cruzei

ros], que somada ao atual capita l perfaz o total de Cr$21.520.287,00

(vinte e um milhões,quinhentos e vinte mil e duzentos e oitenta e se

te cruzeiros!. Antes .de submeter a votação, da proposta o Sr. Pré

sidente, considerando o que dispõe o art. 171, da Lei Nt 6.404/76,

consultou aos acianistaH presentes sobre o Interesse de exercerem o

direito de preferencia de subscrição. Não tendo havido nenhuma mani-

festaçao, considerou a Assembleia como exercido o direito de renun

cia à subscrição do aums nt o de Capital. Em .seguida o Sr. Presidente

passou a palavra ao Dr. OSVALDO JANOT FILHO, para falar sobre a pró

posta. Informou o Dire tor-Superintendente que a proposta de aumento

âe capit-il visa atender às exigências dos arts. 167 e 182, ? l'?, ali

nea "d" da Lei Nç 6.404/76; ressaltando ainda que a importância de

Cr$9.550.257,00 [nove milhões, quinhentos e cinquenta mil e duzentos

e oitenta e sete cruzeiros), foi transferida para a CODEPLAN pelo

DISTRITO FEDERAL, para implantação do Centro-de. Pró cês s amtánto .de Da_

dos da Empresa. Submetida à discussão e votação, foi a proposta ap ro

vada ã unanimidade de votos. Desta forma o Capital Social da CD DE PL AN

passo u.a s e. r de 2l.520.287[vin1;e e um milhões,quinhentos e vinte

mil e duzentos e oitenta e sete) açoes ordinárias nominativas no va

lor de Cr$l,00 (hum cruzeiro] cada. Com isso os órgãos acionistas

passaram a pcssuir os seguintes totais em números de açces ordina

rias nominativas: DISTRITO FEDERAL: 18.730.287 (dezoito milhões., se

tecentos e trinta mil e duzentos s oitenta e sete), correspondendo â

87,03^ [oitenta e sete virgula zero três por cento) do Capital. COM

PÁNHIA UR8ANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRÁS IL-NOVACAP : 2.700 .000 [ do is

milh.ões e setecentos mil], correspondendo a 12,54 (doze virgula cin

qüenta e quatro por cento], do Capital; BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA
S/A: 72 . OOaísetenta e dois mil], correspondendo a D,33^ (zero vírgula

trinta e três por cento], do Capital; FUNDAÇAâ DO SERVIÇO SOCIAL DO

DISTRITO FEDERAL: 3.600 (três mil s seiscentos], correspondendo a

0,02% (zero virgula zero dois por cento], do Capital; FUNDAÇÃO EDUCA^

CIONAL DO DISTRITO FEDERAL: 3.600 (trÈs mil e seiscentas), correspon

dendo a 0,02^ (zero virgula zero dois por cento), do Capital; FUNDA^

CÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL: 3.600 (três mil e seiscentos),

correspondendo a 0.02^ (zero virgula zero dois por cento), do C,api_

tal; FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO DIST-RITO FEDERAL: 3.600 (três mileseis^

centos), correspondendo a O,O2°o (zero vírgula zero dois por cento),

do Capital; FUNDAÇÃO CULTURAL ú0 DISTRITO FEDERAL: 3.600 (três mil e

seiscentos], correspond endn a 0.02^ (zero virgula zero dois por c e^

to), do Capital. Em seguida o Sr. Presidente passou ao exame do item
11.1 - Repfonna do art. 4<:1 "CaDut". dos Es tat utos'So ciais . tçAda sido
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aprovada por unanimidade, pois a alteração do dispositivo se da -por
/ia de con ;.•; ea U anciã'da aumento do capital, passando o "Capufdo art.
:er a seguinte redoçao: "Artigo 4<? - O Capital Social da.CODEPLAN s
Je Cr$21.520.287,00 (vinte e um milh.ões, quinhentos s vinte mil s
juzentos e oitenta e sets cruzsirosl. dividido em 21.520.287 (vinte
3 LI m milhões, quinhentos Q vinte mil e duzentos e oitentaesete)
3çoes o r'di r-i árias ncminativas no valor de Cr$l,00 (hum cruzeiro)cada';
^om rela ç ã i.3 a eleição de membros do Conselho de Administração da
;ODEPLAN, item 11.2 - da pauta, o Sr. Presidente, tendo em vista ari
3ntaçao do AciQnista Majoritário, propôs a substituição dos seguin
bes Conselheiros e a consequente declaração de vacância dos respec
bivos cargos l) JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES, supleinte do Conselheiro
3ANTON EIFLER NOGUEIRA; 2) BENEDICTO QNOFRE EVANGELISTA, membro
sfetivo e seu Suplente, 3] MANOEL CARVALHO NETO. o que foi aprova
do ã unanimidade dos votos. Em seguida o Sr. Presidente, r'epresentan
te do Acionista Majoritário, procedeu a indicação para preenchimento
dos cargos e-f etivos e respectivos suplentes, vagos, cs seguintes no
mês: EFETIVO: GILBERTO SOBRAL, brasileiro, casado, economista, CPF
Nç 000475331-34, Carteira de Identidade N9 O 83.518-SEP-DF, residente
e domiciliado nesta Capital; para SESU SUPLENTE: LUIZ BENTO SEVERO
LEAL,.brasileiro, casado, servidor público, CPF Nç 007232232-20, Car
feira de Ident-.idade Nï 032.598-ME, residente e domiciliado nesfca Ca
pitai. EFETIVO: JOSÉ VITAL. BOSSLER, brasileiro, casado, administra
dor de Empresa, CPF Nç DB4673230-00. Carteira de Identidade N'?
089.BID-JSP-DF, residente e domiciliado nesta Capital, para seu SU
PLENTE: ANTONia VALMIR CAMPELO BEZERRA, brasileiro, casado,' Bacharel
em comunicação social., CPF N'-' 00ia08101-04, Carteira de Iclsntidade
N9 O 89.150-SEP-3F, residente e domiciliado nesta Capital, e para SU
PLENTE, do Conselheiro efetivo DANTON EIFLER NOGUEIRA o Sr. JAYME DA
COSTA RIBfIRO, brasileiro, viúvo, bacharel em Direito, CPF Nç
003249141-72, Carteira. di3 Identidade N' 060.940-S5P - DF. residents
e domiciliado nesta Capital, os quais foram eleitos por unanimidade
para cumprirem o restante do mandato da Conselho de Administração
da CODEPLAN, Em prosseguimento a ordem do dia passou-se a último
item 11.3 - Assuntos de Interés se Geral da Sociedade. Deciciu-se que
os membros Gfativos do Consflho de Administração, ara eleitos, e
do Cansei l-i o Fiscal considerem-so invest j. dos nas rospectivas fun
coes. Usiando da palavra a Sr. Presidente ressaltou qus a substi
tuiçâo dos Conselheiras £2m nada desmerece o valor e a capacidade indl_
vidual de c n da um, agradecendo a inestimável colabaraçao qiie pr e^
taram ã CODEPLAN, oportunidade em que dssejuu -f Ë licidades aos Conse^
IhGiros eleitos, parabenizando-se pela rscondução dos mEambros do Coj^
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mi m. Secretário lavrassa a competents ata a qual dsppis de lida B

aprovada, foi por todos os presentes assinada, dela t irando-se copias

para os fins de direito, fieis aos termos Ba transcrita no Livro pró

prio. Brasília [DF). 28 do abril da 1980.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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x'.x.x.x.x.x

EMMANUEL FRANCES I

SVAL o J A

Di rs t o s u pe
\

CO MENDES LYRIO
P r e s i den 1» e

.FILHO
ntE3nüente

CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS
Representante do Acionista Fundajçao Educacional do Distrito Fedsral

^;

RAIMUNDO BANDEIRA DA ROCHA

Representante do Acionista Fun'd^cao Hospitalar do Distrito Federal

i
'.»-^o..^ bc-^A-.. ^.-^ ^ />-^___--

CARLOS DANILO BARBUÏO CABRAL DE nENDONÇA _
Repres ent'ante do Acionista Fundação do Serviços Social da ITlstrito

Federal ,^^f. ^" -!
^7'^^^^^<^1&^
/;... ^^-^^^-^ ,;^^^-^-^^_^,

g

DIONISIO pUBEN DE MACEDO
Representante do Acionista CompanhiLa Urb a,n iz^a^i-c r'q da Nova Capital

do Brasil ^ NOVACÍAP

^.
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/
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^\i^<^~_.. -^ — u ^-
CARLOS ODJS^CO VIEIRA MARTINS

Representant&: do Acioni^taj F \^fTe} açãa Cultural do Distrito Federal

fQ^e.üíol^te^-?»^^.^
J ^S^.S-^JAOO'NO-^^N.ZAN..--

Pop resentante do Acioni'§''ta Fundação Zpobotãnica do Distrito Federal
7~

/
.SEBASTlAO//\lyVe'S^OREIRA |

Representante do—Qan^a/^egianal de Brasília S/A j
Sec E'j2"t ã-r i a " ad -hoc "
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