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.saATA DE REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBI.EIA GERAL E DO CONSETHO DE ADMINISTRAçÂO
DO INSTITUTO ODEON

- Alteroçõo de estdtuto (Alteroçõo do endereço do motriz do lnstituto Odeon); Anúncio de
desligamento de conselheiro; e oprovoçõo do Regulomento de Preços do lnstituto Odeon poro

cessõo e locoçõo de espoços, corpos ortísticos e produções do Complexo Theatro. -

Aos 3 diàs do mês de maio do ano de 2018, às 09:30 horas, na filial da associação de fins não econômicos
INSTITUÍO ODEON, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de laneiro, situada na Píaça Mauá, nes 05 e 10 e
áreas externas, Centro, CEP 20.081-240, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, tendo em vista os

motivos previstos do edital. Para conduzir a reunião, assumiu o Sr. Eder Sá Alves Campos, PÍesidente do Conselho
de Administração, o qual iniciou os trabalhos convidando a sra. lngrid Arthur Vieira de Melo, titular do CPF n'
047.076.294-23, na qualidade de secretária "ad hoc", pâía secretariar a reunião e lavrar a preseôte ata. Foi

realizada a lêitura dâ minuta do novo estatuto consolidado. Após a leitura do documento, foifrãnqueadâ a palavra

aos associados que passaram imediatamente à votação da alteração proposta. Os associados presentes deliberaram
poÍ unanimidade pela aprovação da alteração no estatuto socialcom a mudança de endereço da matriz do lnstituto
Odeon que seíá na comarca de Belo Horizonte. Estâdo de Minas Gerais, na Rua dos lnconfidentês, n" 867,2e ândâr,
Bairro Savassi, CEP: 30140-128. Após, os conselheiros e âssociados reunidos tomaram ciência do Anúncio de
Oeslígomento Íetto no dia 19 de maio de 2018 pelo Conselheiro Alexis Galiás de Souzã Vargas, brasileiro, casàdo,
advogado, nascido aos TOIOL/7977, titular do Rl de SP n" 16.480.490 e do CPF n" 251.947.90A-64, residente e
domiciliado à Rua Alice de Castro, n" 67 / apto. 21 - Vila Mariana, São Paulo - 5P, CEP: 04.015-040, ocasião em que

todos os píesentes registraram a8radecimentos pelos 5ignificativos serviços prêstados ao lnstituto. Ato contínuo foi
submetida à apreciação do Conselho e aprovado unanimemente o "Regulamento de Preços do lnstituto Odeon para

Cessão e Locação de Espaços, Corpos Artísticos e Produções do Complexo do Theatro". Concluídos os trabalhos e
nada mais havendo a tíatar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Secretária, lavrei a presente ata que será
assinada por todos os presentes.

Rio de.laneiro, 03 de maio de 2018
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