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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Direcional Engenharia S.A. convoca os Senhores Acionistas a se
reunir em Assembleia Geral Extraordinária no dia 07 de abril de 2010, às 10h00, na Sala de Reunião
da Diretoria na sede social da Companhia, situada na Rua Grão Pará, n. 466, Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre:
a)
Proposta de inclusão no artigo 3º do estatuto social, referente ao objeto social da Companhia, da
atividade de compra e venda de insumos e materiais para a construção civil. Caso seja aprovada a inclusão
proposta, o artigo 3º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia tem
por objeto social (i) a incorporação, construção e comercialização de bens imóveis próprios ou de terceiros, (ii) a
administração de bens próprios, (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos
responsáveis técnicos, (iv) a locação e administração de bens móveis, (v) a participação em outras sociedades
nas qualidade de sócia ou acionista e (vi) a prestação de serviços de assessoria e consultoria imobiliária em
contratos de financiamento bancários e afins, (vii) compra e venda de insumos e materiais para a construção
civil”. Frise-se que o texto atual do artigo 3º do Estatuto Social vigora com a seguinte redação: “Artigo 3º - A
Companhia tem por objeto social (i) a incorporação, construção e comercialização de bens imóveis próprios ou
de terceiros, (ii) a administração de bens próprios, (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às
atribuições dos responsáveis técnicos, (iv) a locação e administração de bens móveis, (v) a participação em
outras sociedades nas qualidade de sócia ou acionista e (vi) a prestação de serviços de assessoria e
consultoria imobiliária em contratos de financiamento bancários e afins.”
b)
Proposta de reorganização e redistribuições das atribuições e competências das Diretorias
Administrativa e Relações com Investidores da Companhia. Com a presente proposta de alteração, pretende-se
separar as atribuições até então conjuntas a uma mesma Diretoria, atualmente denominada Diretoria
Administrativa e de Relações com Investidores. Com a aprovação da proposta de alteração, o artigo 29º do
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 29º (...), Parágrafo 4º - Compete ao Diretor
Administrativo, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades das áreas de apoio da
empresa, a saber, recursos humanos, serviços gerais, jurídica, tecnologia da informação, processos
administrativos; Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, planejar, coordenar,
organizar, supervisionar e dirigir as atividades de representação da Companhia perante os órgãos de controle e
demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à
CVM, Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários
negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
legislação aplicável, no Brasil e no exterior”. Frise-se que o texto atual do artigo 29º, em seu parágrafo 4 º, do
Estatuto Social da Companhia vigora com a seguinte redação: Artigo 29º(...), Parágrafo 4º - Compete ao Diretor
Administrativo e de Relações com Investidores, (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
atividades das áreas de apoio da empresa, a saber, recursos humanos, administração, jurídica, tecnologia da
informação e a contabilidade e acompanhamento de atividades de auditoria interna e externa, (ii) representar a
Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais,
competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em
que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior.”

c)
Proposta de alteração do jornal de grande circulação para publicação dos anúncios da Companhia,
que deixará de ser o Valor Econômico e passará a ser o jornal Hoje em Dia.
Para melhor organização do referido evento corporativo, solicitamos aos Acionistas que informem com a

antecedência prévia de 24 horas o interesse em participar da Assembléia, apresentando até as 10
horas do dia 06 de abril de 2010, comprovante das ações escriturais de sua titularidade expedido pela
instituição financeira depositária das ações escriturais e/ou relativamente aos acionistas participantes
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação societária e,
instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social, se for o caso.
Belo Horizonte, 22 de março de 2010.
________________________________________________
Ricardo Valadares Gontijo
Presidente do Conselho de Administração

