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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos termos do
Art.24 , alínea “a” do Estatuto convoca todos os  seus associados para a Assembléia
Geral Ordinária - AGO, a se realizar no dia 29 de janeiro de 2013.
 
Local:
Sede da AEPET - Av Nilo Peçanha, 50 grupo 2409 – Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Primeira convocação :  16:00 h,
Segunda e última convocação –  16:30 h

Número de sócios habilitados a votar:  3864
Quorum para primeira convocação: metade mais um dos sócios efetivos e quites
com a AEPET.
Quorum para segunda convocação: um terço dos sócios efetivos e quites com
AEPET.
Quorum para tomada de decisões: maioria simples dos sócios, presentes.

Forma de representação: Os associados poderão se fazer representar por
procurador. Cada procurador poderá representar, no máximo, 20 (vinte)
associados, sendo o mandato exclusivo para o ato.

 
Ordem do Dia:

       a)  Apreciar e julgar o balanço anual  da AEPET encerrado em 31/12/
2012,  assim como o     correspondente  parecer do Conselho  Fiscal;

 
     Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2013.

Silvio Sinedino Pinheiro
                                                            Presidente



ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos termos do Art.
24, alínea “b”, Art..25 , alíneas  “c”   do Estatuto convoca todos os  seus associados
para a Assembléia Geral Extraordinária - AGE, a se realizar no dia 29 de janeiro
de 2013.
 
Local: Sede da AEPET - Av Nilo Peçanha, 50 grupo 2409 – Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Primeira convocação:  17:00 h
Segunda convocação: 17:30 h
Terceira e última convocação: 18:00 h

Número de sócios habilitados a votar: 3864
Quorum para primeira convocação: 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos e quites
com a AEPET
Quorum para segunda convocação: Metade mais um dos  sócios efetivos e quites
com a AEPET.
Quorum para terceira e última convocação: Qualquer número de sócios presentes.
Tomada de decisões: maioria absoluta dos sócios efetivos  presentes e quites com a
AEPET

Forma de representação: Os associados poderão se fazer representar por procurador.
Cada procurador poderá representar, no máximo, 20(vinte) associados, sendo o mandato
exclusivo para o ato.

 
Ordem do Dia:

       a)  Apreciar e julgar o balanço anual  da AEPET encerrado em 31/12/
2012,  assim como o     correspondente  parecer do Conselho  Fiscal;

 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2013.

Silvio Sinedino Pinheiro
Presidente
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