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INSCRIÇÃO NO CGC N'? 00046060/0001-45

As 11:00 (onze] horas do dia 21 de dezembro de 1979 (um mil novecen
tos e setenta e nove), na sede social, situada no SAI-N - çrojeção
"H", em Brásília-Distrito Federal, reuniram-se os acionistas da Com
panhia do Desenvolvimento do Planalto Central-CODEPLAN, previamente
convocados, consoante permissivo legal, em Assembleia Geral Extraor

dinária. Presentes o Dr. EMMANUEL FRANCISCO HENDES LYRIO, represen
tante do DISTRITO FEDERAL, o Dr. CARLOS DDDRICO VIEIRA MARTINS, re
presentante da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL,o Dr. SEBAS
TIÃO ALVES MOREIRA, representante do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA 5/A,
o Dr. RAIMUNDO BANDEIRA DA ROCHA, representante da FUNDAÇÃO HOSPITA
LAR DD DISTRITO FEDERAL, a Dr. DANILO BARBUTO CABRAL DE ÏÏENDONÇA,
representante da FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, o
Dr. CARLOS ODORICD VIEIRA MARTINS, representante da FUNDAÇÃO CULTU

RAl! DO DISTRITO FEDERAL, o Dr. JESUS jACOMO MANZAN, representante
da FUNDAÇÃO ZOOBOTÃNICA DD DISTRITO FEDERAL, o Dr. DANOEL DE ALEI\
CAR ARARIPE, representante da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPI
TAL DO BRA5IL-NOVACAP , con-Forme instrumentos particulares de procu

ração, outorgados pelas Senhores dirigentes dos órgãos acionistas
e que ficam arquivados na CODEPLAN, o Dr. HÉLIO PEREIRA LEITE,Asses_
sor Jurídico e o Dr. OSVALDO JANOT FILHO, Diretor - Superintendente

da Companhia, que na -forma do Estatuto Social deu por aberta a 28a.
Assembleia Geral Extraordinária, informando aos presentes que a con

vocação se fez por correspondência oficial, com arrimo no que d is_
põe o § 4<?, do artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Em seguida, convidou o Dr. EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRID,p^a
ra assumiria presidência dos trabalhos. Apôs aceita a deferência
que lhe -Foi formulada, o representante do DISTRITO FEDERAL convidou o
Dr. SEBASTIÃO ALVES MOREIRA, para secretariar a presidência. Cons_
tatada a presença da totalidade dos acionistas, registrada as fls.
43 Cquarenta e três) do livro próprio, o Sr. Presidente deu prosse^
guimento aos trabalhos, esclarecendo que o objetivo da Assembleia e
o constante do Processo n? 587.O 11/79-CODEPLAN, constando coma Dr

dem do Dia a proposta da Diretoria Colegiada da CDDEPLAN para que a
Assembleia Geral Extraordinária aprove em 100^ [cem por cento] o ajj
mento do Capital Social da Empresa, util izando-se os seguintes re^
cursos: l] CORRECAO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO, no valor •
de Cr$.l.445.976,DD (hum milhão, quatrocentos e quarenta e cinco

mil, novecentos e setenta e seis cru zei ros ]; 2 ] RESE RVAS^RE CORREÇÃO"r\
u.:. / -£
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DO IMOBILIZADO, no valor de Cr$.953.097,43 (novecentos e cinquenta
e três mil, noventa e sete cruzeiros re quarenta e três centavos];
3] RESERVA PARA MANUTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. no valor de Cr$
1.590.926,57 (hum milhão, quinhentos e noventa mi l , no<ve cent os e vin
te e seis cruzeiros e cinquenta e sete CBntavos), totalizando a im
portãncia de Cr$.3.990.DOO.OO (três milhaes e novecentos e noventa

mil cruzeiros]. Antes de passar ã discussão da proposta,o Sr. Pres^
dente concedeu a palavra ao Dr. OSVALDO JANOT FILHO, para falar só
bre a proposta. Informou o Diretar-Superintendente que a proposta
de aumento de capital visa a aproveitar as reservas de capital exis
tentes, bem como para que a Empresa atenda as exigências do Decreto
-Lei nç 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Submetido pelo Sr. Pres3_
dente ã discussão e votação, foi a proposta aprovada ã unanimidade
de votos. Desta forma a Capital Social da CODEPLAN passou a ser de
Cr$.7.980.000,00 (sete milhões e novecentos e oitenta mil cruzei

rãs) dividido em 7.980.DOO [sete milhões e novecentos e oitenta mil)

açoes ordinárias nominativas no valor de Cr$.l,00 [hum cruzeiro] ca
da. Por via de consequência a Assembleia aprovou a alteração do aT_

tigo 4°, "caput", do Estatuto Social da Empresa, que passa a ter a
seguinte redação: "Art. 4° - O Capital Social da CODEPLAN é de Cr$.
7.980.000,00 [sete milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros)divi
dido em 7.980.000 [sete milhões, novecentos e oitenta mil) açoes or
dinârias nominativas no valor de Cr$ . 1,.00 (hum cruzeiro) cada" . Por propôs

ta da Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade dos acianistas

presentes a retenção de todo o lucro evidenciado no presente exerce
cio. Como ninguém se manifestou e nada mais havendo a tratar,o Sr.
Presidents deu os trabalhos por encerrados, solicitando a mim,Secr^
tário lavrasse a competente ata a qual, depois de lida e aprovada,
foi por todos os presentes assinada, dela tirando-se copias para os
fins de direito, fiéis aos termos da transcrita no livro próprio.
Brasilia [DF], 21 de dezembro de 1979.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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Diret(/r-Suo/erintendente

CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS

Representante do Acionista Fundação Educacional do Distrito Federal
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