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COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
CNPJ N° 44.837.524/0001-07
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
13 DE JANEIRO DE 2012

LOCAL E HORA:
Sede Social localizada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves sIno, em Santos, às
11 horas.

PRESENÇAS:
Acionistas que representam mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital
social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças dos
Acionistas" .
Como representante da União, acionista majoritária, compareceu a Ora. Maria
Teresa Pereira lima, Procuradora da Fazenda Nacional, autorizada pela Portaria
PGFN nO603, de 11 de agosto de 2008, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
publicada no DOU de 13 de agosto de 2008.
CONVOCAÇÃO:
"Edital de Convocação" publicado nos dias 3, 4 e 5 de janeiro, no "Diário Oficial do
Estado de São Paulo", páginas 15, 22 e 22 e no jornal "A Tribuna" de Santos,
páginas C6, A7 e C6, respectivamente, conforme a seguir: ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

-

CONVOCAÇÃO -

Ficam os Senhores Acionistas da

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP convidados a comparecer à
reunião da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11 horas do dia
13 de janeiro de 2012, em sua sede social, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves

sIn°, em Santos, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:

1- Eleição de membros titulares do Conselho Fiscal, representantes da

;!

União, para substituir e completar mandatos. Santos 3 de janeiro de 2012. Mario

J~\

Lima Junior - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO.

"
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DA MESA:

COMPOSiÇÃO

Presidente da Mesa: Paulino Moreira da Silva Vicente, conforme disposto no art. 9°,
Parágrafo 2° do Estatuto Social.
Secretário: Jorge leite dos Santos

ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Preliminarmente, a representante da União votou pela lavratura da ata sobre a
forma de sumário, conforme faculta o art. 130 da lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Ouvidos os presentes, a proposição foi aprovada por maioria de votos.
O Acionista José Francisco Paccillo votou contra a proposição, solicitando ainda
que as reuniões sejam gravadas em áudio e vídeo.

DELIBERAÇÕES

TOMADAS:

I - Foram eleitos, por maioria, com as abstenções legais, para compor o Conselho
Fiscal da Companhia, como membro titular, na qualidade de representantes do
acionista controlador, para completar mandato até a Assembléia Geral Ordinária do
ano de 2012:

Bráulio Santiago Cerqueira,

brasileiro, casado, Mestre em Ciências Econômicas,

residente e domiciliado na OE n° 28, conjunto O, casa 16, Guará 2 - Brasília/DF,
portador da Cédula de Identidade nO08276983-7/SSP-RJ, inscrito no CPF sob o
n° 013.636.557-44, em substituição a José Mauro Gomes, como representante do
Tesouro Nacional;

Nilza Emy Yamasaki, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na

SON n° 303, bloco H, apartamento 518, Brasília/DF, portadora da Cédula de
Identidade RG nO413279/SSP-MS, inscrita no CPF sob o nO562.047.951-04, em
substituição a Evangelina de Almeida Pinho, como representante do Ministério dos
Transportes.
O Acionista Everandy Cirino dos Santos solicitou que ficasse registrada sua
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manifestação, conforme documento anexo à Ata, no sentido de questionar a eleição/~--\
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de representantes de acionistas minoritários que tenham pendências judiciais com a
Empresa.

o

Acionista

José

Francisco

Paccillo questiona

a forma

da eleição

dos

representantes da União, sem que tenham antes submetidos os nomes e
respectivos

currículos

aos

acionistas

minoritários,

ressaltando

que

vem

questionando isso em várias AssembJeias. Solicita que fique registrada em Ata sua
manifestação, tendo protocolado documento que se encontra anexo à mesma.
ENCERRAMENTO:
Sem outros assuntos, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando
por encerrada a reunião. De acordo com o Art. 130 da Lei 6.404, de 15-12-1976,
esta Ata foi lavrada por mim, Jorge Leite dos Santos, na forma sumariada, sendo
por mim assinada, pelo Presidente da Mesa e pelo acionista União, bastante para
constituir a maioria

sária para as deliberações tomadas.
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Jorge Leite os Santos
SE E ARIO
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